
TRAMPOLINA
DO BEZPIECZNEJ  DOROSŁOŚCI

EWALUACJA ZADANIA

C Z E R W I E C / G R U D Z I E Ń  2 0 2 1

program przeciwdziałania bezdomności
młodzieży i młodych dorosłych

zadanie realizowane przez Fundację po DRUGIE 
zostało sfinansowane ze środków 

Wojewody Mazowieckiego 



O PROJEKCIE

asystent, którego zadaniem

było towarzyszenie młodzieży

w działaniach i ustalanie ich

kierunków;

pomoc specjalistów

(indywidualny trening

planowania, prawnik,

pośrednik pracy, terapia

uzależnień);

edukator, którego zadaniem

było kształtowanie nowych

nawyków i potrzeb w

zakresie konstruktywnego

spędzania czasu wolnego;

warsztaty pt. Trening 101

umożliwiające młodzieży

realne spojrzenie na jej

sytuację edukacyjną,

zawodową, społeczną.

Zadanie było kontynuacją

działania podjętego przez

Fundację po DRUGIE w 2020

roku i było realizowane pod tym

samym tytułem. 

Program zakładał wsparcie

młodzieży (18-25 lat)

doświadczającej bezdomności

(50 osób) w pokonywaniu

kryzysu. 

Przewidziane zostały

następujące formy wsparcia:

W ramach zadania zostały

również przeprowadzone

działania edukacyjne

ukierunkowane na

przeciwdziałanie bezdomności

młodzieży przebywającej w

placówkach. Zorganizowane

zostały dwa webinary z udziałem

uczestników projektu, którzy

dzielili się swoim

doświadczeniem. 

Niniejsza ewaluacja powstała w

oparciu o dokumentację zadania

(notatki, listy obecności, plany

działania, dokumenty

poświadczające podniesienie

kwalifikacji, umowy z

pracodawcami, opinie) oraz

wywiady z uczestnikami i kadrą

projektu. 

Z dokonanej oceny realizacji

zadania wynika, że zostało ono

przeprowadzone w sposób

efektywny i przyczyniło się do

poprawy sytuacji uczestników

poprzez: zapewnienie miejsca

zakwaterowania, podjęcie

pierwszych działań na rynku

pracy i wsparcie specjalistów. 
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Uczestnicy

W zadaniu wzięło udział 52 uczestników (kobiet - 22 i mężczyzn - 30) w wieku od 18 do 25 lat.
Wszyscy uczestnicy znaleźli się w kryzysie bezdomności i przebywali w Warszawie. 

Ich BEZDOMNOŚĆ miała jednak różne oblicza. Grupę można podzielić na tych, którzy
doświadczyli "twardej bezdomności" (życie na tzw. ulicy, spanie na klatkach, dworcach, w
autobusach), na tych, którzy korzystali już z pomocy dla osób bezdomnych (noclegownie,
jadłodajnie, schroniska) i na osoby, które stanęły w obliczu bezdomności, ale dzięki pomocy
znajomych, rodziny oraz możliwości skorzystania z mieszkania treningowego, de facto nie odczuli
bezdomności. 

"Twarda bezdomność" była doświadczeniem aż 26 osób. Młodzież w wywiadach podkreślała, że
choć pierwsze chwile spędzone na ulicy i świadomość, że nie ma się miejsca, w którym można się
wyspać, wykąpać, są niezmiernie trudne to po pewnym czasie człowiek zaczyna się do tego
przyzwyczajać. 

Uczestnik M.: 

To jest chyba tak, że wiele osób zaczyna od tego, że jedzie na dworzec, bo tam jest przynajmniej ciepło,
można podładować telefon i taki człowiek przynajmniej nie wygląda od razu jak bezdomny, bo
wiadomo, że można czekać na przykład na jakąś przesiadkę... 

Uczestnik E.: 

U mnie to akurat jest tak, że mam rodzinę, gdzie ta bezdomność jest. Jak wyszedłem z ośrodka, to po
prostu dołączyłem do nich. Oni mieszkają w takim pustostanie, tam mają wszystko zorganizowane, na
tyle na ile się da, ale ciężko jest tam przetrwać, jak się nie pije. Tam wszyscy piją. 

Uczestniczka M.:

Rodzina nas wyrzuciła z domu i z partnerem przez jakiś czas żyliśmy na ulicy. Spaliśmy na klatkach
schodowych, w altanach. To było bardzo ciężkie, ale po jakimś czasie człowiek zaczyna się do tego
przyzwyczajać. 

Zdecydowana większość osób, które doświadczyły życia na ulicy w pierwszej kolejności trafiała do
punktów pomocowych takich jak noclegownia, ogrzewalnia, schronisko, ośrodek interwencji
kryzysowej. Spośród 26 uczestników w tej grupie z pomocy systemowej skorzystały aż 24 osoby. 
W tych miejscach dowiedziały się także o Fundacji po DRUGIE i zgłosiły się po wsparcie.

Z kolei z pozostałej grupy uczestników 5 osób rozpoczęło doświadczanie bezdomności od pomocy
systemowej (schronisko, ośrodek interwencji kryzysowej). To doświadczenie dotyczyło osób, które
znalazły się w kryzysie z powodu przemocy oraz osób opuszczających areszty i zakłady karne. 
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Uczestnicy

Pozostali uczestnicy w pewnym sensie mogą zostać zaliczeni do "szczęśliwców", bowiem w ich
sprawie odbyła się szybka interwencja, która sprawiła, że znaleźli się w mieszkaniu treningowym.
Dotyczy to 19 osób. 

Uczestniczka K.: 

Tak w zasadzie to ja nie myślałam o sobie w katergorii, że jestem bezdomna. Miałam problemy w domu
rodzinnym, gdzie nie akceptwano moich wyborów, chodziło o partnera... Mogłam zamieszkać u niego,
ale się nie poukładało, na szczęście trafiłam do Fundacji po DRUGIE i dostałam się do mieszkania
treningowego. 

Osoby, które trafiły do mieszkań to głównie młodzież doświadczająca przemocy w rodzinie i
młodzież po pieczy zastępczej oraz placówkach resocjalizacyjnych.

Uczestniczka J.:

Ja się znalazłam w projekcie praktycznie od razu po wyjściu z zakładu poprawczego, tylko przez chwilę
mieszkałam u rodziny, ale tam nie było warunków. 

Asystent 1: 

Wszyscy uczestnicy mieli doświadczenie bezdomności, choć niektórzy nie zdawali sobie z niego sprawy.
Często słowo bezdomność odnoszące się do ich sytuacji pierwszy raz pojawiało się w czasie naszych
rozmów. Dopiero z czasem zaczynali orientować się, że pobyt w mieszkaniu uchronił ich przed
brutalnymi doświadczeniami. To bardzo dobrze, że otrzymali taką możliwość. Warto zaznaczyć, że te
osoby zdecydowanie lepiej funkcjonowały i osiągały lepsze wyniki w pracy nad sobą i poprawą własnej
sytuacji. 

PRZYCZYNY TRUDNEJ SYTUACJI uczestników były złożone, ale w zdecydowanej większości
przypadków były wynikiem ich sytuacji rodzinnej. 31 uczestników utrzymywało kontakt ze swoją
rodziną, czasem dotyczył on tylko wybranych jej członków (np. rodzeństwa, dziadków), ale
większość wskazywała, że relacje te są trudne i krzywdzące. Realne wsparcie od swoich bliskich
miało tylko 8 z nich. 

Główne problemy, które występowały w rodzinach młodzieży to alkohol, przemoc, zaburzenia
psychiczne, konflikty z prawem (pobyty członków rodziny w zakładach karnych). 

W przypadku blisko 30 uczestników sytuacja rodzinna spowodowała konieczność systemowej
interwencji i umieszczenia ich w pieczy zastępczej (15 uczestników) lub placówce resocjalizacyjnej
(12 uczestników; 5 osób przebywało zarówno w domu dziecka jak i w młodzieżowym ośrodku
wychowawczym). 
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Uczestnicy

Problemem, który w niektórych sytuacjach dodatkowo powodował, że młodzież znalazła się bez
dachu nad głową były UZALEŻNIENIA. Taką diagnozę miało 25 uczestników. 

Asystent 1: 

To co przerażające, coraz więcej młodzieży rozpoczyna swoją "przygodę" z używkami, coraz wcześniej.
Wśród uczestników były osoby, które sięgały po alkohol i narkotyki mając 10, 11 lat. Niestety również
wielu z nich używało dopalaczy, co przekładało się na dodatkowe problemy i trudności w
funkcjonowaniu. 

Większość uzależnionych uczestników na początku współpracy starała się ukrywać ten fakt,
niemniej w wyniku podejmowanych przez nich działań (w tym również upijania się czy odurzania)
zespół miał możliwość postawienia prawidłowej diagnozy. 

Asystent 2: 

Zwykle w pierwszych rozmowach młodzież stara się zaprezentować jak najlepiej i nie chce pokazać, że
ma problem z uzależnieniem lub stwierdza, że jest on już przeszłością i że już sobie poradziła.  

Kolejna kwestia podnoszona przez kadrę projektu, stanowiąca istotną barierę w prawidłowym
funkcjonowaniu uczestników, jak również przyczyniająca się do ich bezdomności to ZABURZENIA
PSYCHICZNE. 

Jak wynika z dokumentacji problem ten dotyczył 20 uczestników. Głównie mieli oni diagnozowane
zaburzenia osobowości różnego typu, ale również depresję, nerwicę, schizofrenię. 

W czasie realizacji zadania hospitalizowanych było 8 osób; kilkakrotnie wzywana była również
karetka pogotowia do osób zgłaszających myśli samobójcze. 

EDUKACJA młodzieży pozostawa wiele do życzenia. Jedna osoba nie miała ukończonej szkoły
podstawowej, aż 35 uczestników miało zakończoną edukację w szkole podstawowej lub gimazjum
(z tej grupy naukę w liceum podejmowało 8 osób). 8 osób miało ukończoną szkołę zawodową. 8
uczestników miało wykształcenie średnie (2 osoby nie zdały egzaminu maturalnego), z tej grupy
edukację kontynuowały 3 osoby. 

W chwili rozpoczęcia udziału w projekcie PRACĘ podejmowało 7 osób. 
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Rezultaty

ZAKWATEROWANIE 

Pierwszą, podstawową sprawą, która dotyczyła pracy z uczestnikami i którą zajmowali się
asystenci, było wsparcie młodzieży w uzyskaniu stabilnego, bezpiecznego zakwaterowania
umożliwiającego podejmowanie dalszych działań.

Z możliwości zakwaterowania w mieszkaniu treningowym skorzystało aż 26 uczestników projektu,
z których aż 18 przebywało w nich co najmniej 3 miesiące. Pozostałe osoby nie były w stanie
sprostać postawionym wymaganiom wynikającym z pobytu w mieszkaniu - głównie dotyczyło to
utrzymywania abstynencji. 

Asystent 2: 

Zdecydowanie największym problemem jest abstynencja. Uczestnicy wiedząc, że opiekun mieszkania nie
przebywa w nim 24 na dobę, często próbują kombinować i liczą, że akurat wtedy, gdy coś wypiją czy
zażyją, nie zostaną skontrolowani. Pewnie tak jest, że kilka sytuacji się im "upiekło", ale prędzej czy
później, problemy wychodzą na jaw. 

Ofertę dotyczącą zakwaterowania w schronisku, pomoc w przejściu właściwej procedury, w tym
również kwarantanny i szczepienia na COVID, otrzymali wszyscy uczestnicy, dla których brakowało
miejsc w mieszkaniach treningowych lub którzy nie kwalifikowali się do pobytu w nich ze względu
na zaobserwowane przez asystentów zachowania. 

Asystent 1: 

Młodzież spędza czas w fundacji we wspólnym pomieszczeniu. Często zanim podejmiemy decyzję
dotyczącą wsparcia i zakwaterowania, mamy możliwość obserwowania jej zachowań. Bywa, 
że w krótkim czasie możemy zauważyć np. agresję albo poważniejsze problemy zdrowia psychicznego.
W takich sytuacjach bezpieczniejszym rozwiązaniem jest skierowanie uczestnika do schroniska, gdzie
kontrola jest zdecydowanie większa niż w mieszkaniu treningowym. Musimy pamiętać nie tylko o osobie,
której pomagamy, ale również o pozostałych mieszkańcach. Zdarzało się zatem, że niektóre osoby na
wstępie były przez nas kierowane do instytucjonalnych form wsparcia. 

Choć wszyscy uczestnicy otrzymali ofertę i wsparcie w zakwaterowaniu, nie wszyscy mieli
gotowość skorzystania z niej. 

Asystent 1: 

Niektórzy mówli wprost, że wolą klatkę schodową niż ośrodek, co nierzadko związane było z
uzależnieniem. Inni woleli "mieszkać" w ogrzewalni czy noclegowni, bo mieli już doświadczenia z
różnych schronisk i albo mieli tam "bana", albo po prostu nie byli zainteresowani taką formą pomocy. 
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Rezultaty

1 osoba zgłosiła się na leczenie w całodobowej placówce; 
2 osoby korzystały z pomocy znajomych, w krótkim czasie podjęły pracę i wynajęły mieszkania; 
1 osoba mieszkając w samochodzie podjęła pracę i przeniosła się do wynajętego mieszkania; 
5 osób uzyskało pomoc rodziny i zaczęło naprawiać swoje relacje. 

Ostatecznie z pomocy w uzyskaniu zakwaterowania w schronisku i ośrodku interwencji kryzysowej
skorzystało 8 uczestników, z których 3 osoby trafiły do mieszkania treningowego. 

Oznacza to, że spośród 52 osób znajdujących się w kryzysie bezdomności 34 zdecydowały się
skorzystać ze schronienia. 

Pozostali uczestnicy (18 osób) znaleźli następujące rozwiązania: 

9 uczestników zdecydowało się na utrzymywanie status quo - pozostawali w pustostanach, 
na klatkach lub czasowo korzystali z tzw. pomocy niskoprogowej (noclegownia, ogrzewalnia). 

Również te osoby miały możliwość korzystania z pomocy i wsparcia, przebywania w fundacji 
w ciągu dnia, uzyskiwania pomocy rzeczowej, w szczególności wyżywienia i środków higieny. 

Wszyscy uczestnicy zostali objęci DIAGNOZĄ przygotowaną przez asystentów. Była ona
uzupełniania o informacje pochodzące od specjalistów. Stanowiła także punkt wyjścia do
proponowanych uczestnikom form wsparcia i działań mających służyć poprawie ich sytuacji, 
a w szczególności wyjściu z kryzysu bezdomności. 

Poprzez współpracę z asystentami, edukatorem, specjalistami oraz udział w działaniach
organizowanych w ramach zadania UCZESTNICY PODNOSILI SWOJE UMIEJĘTNOŚCI
SPOŁECZNE.  

Asystent 1: 

Młodzież, która podjęła współpracę z nami, w pierwszej kolejności skorzystała z możliwości
zakwaterowania, czy to w mieszkaniu treningowym czy to w schronisku, zdecydowanie poprawiła swoją
sytuację i podniosła umiejętności. Im bardziej aktywny był uczestnik, im więcej form wsparcia i działań
podjął, tym lepsze były efekty. 

Możliwość współpracy z asystentem mieli wszyscy uczestnicy (52 osoby). 

Asystent 2: 

Niektórzy uczestnicy bardzo rzetelnie podeszli do współpracy z nami. Myślę, że przede wszystkim udało
się nam zbudować z nimi relację, która im jest potrzebna. Młodzież potrzebuje uwagi, kontaktu z
dorosłym, rozmowy i czasem również kogoś, kto będzie wymagał i oceniał niewłaściwe zachowania. 



6

Rezultaty

osoby, które potrzebowały konkretnej formy wsparcia (np. skierowanie na leczenie,
współpraca z jednym ze specjalistów);
osoby, które pojawiają się, by zaspokoić podstawowe potrzeby (okresowo np. w momencie
lepszego funkcjonowania, trzeźwości); 
osoby, które nie były zainteresowane większą współpracą (np. uważają, że poradzą sobie
same, nie chcą godzić się na przestrzeganie reguł i zasad).

odbyły się dwa spotkania z pisarką Dorotą Masłowską;
debata o bezdomności z udziałem studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; 
impreza Halloween w biurze organizacji (przebrania, "straszne" jedzenie);
młodzież wzięła udział w festiwalu DOCS AGAINST GRAVITY i brała udział w premierowym
pokazie filmu "Już tu nie wrócę" dotyczącego wychowanek młodzieżowego ośrodka
wychowawczego i ich zderzenia z dorosłością; 
skorzystano z zaproszenia Teatru WARSAWY i wzięto udział w wieczorze ze stand up-em.

Jeśli uda się zbudować dobrą relację z uczestnikiem, jest ona w mojej opinii jedną z ważniejszych rzeczy,
która pozwala pokonywać trudności i rozwiązywać problemy. 

Z analizy przeprowadzonej przez asystentów wynika, że aż 34 uczestników podjęło stałą, regularną
i trwałą WSPÓŁPRACĘ Z ASYSTENTEM. 12 osób w tej grupie już wcześniej korzystało z pomocy
Fundacji po DRUGIE, znali organizację, zasady i mieli jasność w kwestii przebiegu wsparcia,
wiedzieli dokładnie jaki jest cel nawiązanej współpracy. 8 osób korzystało z pomocy w trybie
ciągłym, 4 uczestników od kilku lat pojawia się w fundacji w sytuacjach problemowych - np.
złamałem abstynencję, straciłem pracę i znów jestem bezdomny. 18 uczestników nie podjęło
regularnej współpracy, a ich uczestnictwo w działaniach można podzielić następująco: 

Jeden z asystentów w projekcie pełnił także rolę EDUKATORA. Jego zadaniem było organizowanie
czasu wolnego - od codziennych zadań jakimi było wspólne porządkowanie biura, przesadzanie
kwiatków, przygotowywanie posiłków po wspólne wyjścia i korzystanie z kulturalnej, sportowej
oferty Warszawy. Z edukatorem współpracowało 28 uczestników, z których każdy brał udział w
aktywnościach co najmniej 3 razy.

W ramach zadania udało się zorganizować wiele ciekawych aktywności: 

Wyjątkową atrakcją był również zasponsorowany przez firmę Coca-Cola HBC wyjazd do parku
wodnego SUNTAGO. 

Edukator: 

Udział w różnych wydarzeniach, spotkanie z innym światem, jest bardzo pomocne w budowaniu nowej
tożsamości, rozbudzaniu potrzeb. Nasz wyjazd do parku wodnego, dla większości, o ile nie dla 
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wszystkich, którzy wzięli w nim udział, był przygodą życia. To niebywałe widzieć na przykład 25 latka,
który mówi, że nie miał pojęcia o istnieniu tego typu miejsc. 

Ważna była również oferta organizacji dotycząca towrzyszenia młodzieży podczas świąt. W tym
roku, jak zawsze w Fundacji po DRUGIE odbyła się uroczysta Wigilia, która była zorganizowana
zgodnie z tradycją, 24 grudnia wieczorem.

Asystent 1: 

Co roku spędzam wieczór wigilijny z młodzieżą i co roku przekonuję się, że to jedna z najważniejszych
rzeczy, którą możemy jej zapewnić. Bardzo uwiarygania nas w pracy z młodymi ludźmi, dzięki temu, 
że towarzyszymy im właśnie w tym czasie, pokazujemy, że naprawdę zależy nam na tym, by im pomóc. 

W tegorocznej Wigilii wzięło udział aż 10 uczestników projektu. Dodatkowo w spotkaniu
uczestniczyły także inne osoby korzystające z pomocy Fundacji po DRUGIE. Młodzież otrzymała
prezenty (przygotowane na podstawie napisanych przez nią listów do Mikołaja), które zostały
sfinansowane przez wolontariuszy Fundacji Orlen. 

Młodzież dostała także zaproszenie od Sklepów TEFAL i Nieagencji (firma zajmująca się P&R) na
świąteczny obiad. Pierwszego dnia świąt wspólnie z pracownikami tych firm przygotowała posiłek 
i spędziła kilka godzin w miłej, świątecznej atmosferze. 

Uczestniczka N.:

To jest niesamowite, że takie sytuacje się dzieją. Dla nas to dowód, że nie jesteśmy sami i mimo, że
jesteśmy w kryzysie, jesteśmy bezdomni, świat nas nie skreśla. Jest tylu ludzi, którzy chcą nam
 pomóc. To bardzo dodaje sił. 

Wszystkie te dodatkowe działania wpływają na ogólną atmosferę pracy z młodzieżą i w połączeniu
z możliwościami, które ma organizacja dzięki realizowanemu zadaniu, uzupełniają się i przynoszą
wymierne efekty. 

W ramach zadania dostępna była również pomoc psychologiczna, która tym razem polegała na
prowadzeniu INDYWIDUALNEGO TRENINGU PLANOWANIA.

Asystent 2: 

Młodzież ma dużą trudność w zarządzaniu swoim czasem. Wielu uczestników trafiając na przykład do
mieszkań treningowych, potrafi przespać cały dzień. Wstają o 13, do fundacji docierają na 15, a potem
są zdzieni, że niczego nie załatwili. Dlatego bardzo ważne jest wsparcie ich w lepszym zarządzaniu
czasem. 
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Rezultaty

organizacją i planowaniem dnia;
wprowadzaniem higienicznych, zdrowych nawyków; 
ustalaniem priorytetów;
planowaniem działań w czasie; 
prowadzeniem notatek, kalenadarza, zapisywaniem ważnych spraw.

Psycholog prowadzący trening pracował z młodzieżą nad: 

Psycholog: 

Praca była dopasowana do indywidualnych potrzeb młodzieży. W grupie były osoby, 
z którymi trzeba było omawiać sprawy bardzo podstawowe jak chociażby mycie zębów 
i codzienna kąpiel, ale były również takie osoby, z którymi praca toczyła się wokół bardziej złożonych
kwestii, jak chociażby planowanie przyszłości i zarządzanie procesem edukacyjnym. 

Z pomocy w ramach treningu skorzystało 30 osób, przy czym nie wszyscy uczestnicy odbywali
spotkania regularnie. 10 osób korzystało z tej formy wsparcia w sytuacji, gdy zgłaszali taką
potrzebę wynikającą na przykład ze stojącego przed nimi ważnego wyzwania lub poszukując
porady dotyczącej codziennych sytuacji. 

TRENING 101 DOROSŁOŚĆ 

W ramach zadania został przeprowadzony cykl zajęć warsztatowych dla czterech grup
uczestników (każdy cykl składał się z czterech bloków, których głównym celem było pomóc
młodzieży w prawidłowym dokonywaniu własnej sytuacji, lepszych działaniach na rzecz zmianym,
utrzymaniu motywacji). Do warsztatów przystąpiło łącznie 28 uczestników, z których 20 ukończyło
pełen cykl zajęć, 6 opuściło jedne zajęcia, 2 opuściło dwa spotkania. 

Trenerka: 

Bardzo sprawdza się praca w małych grupach, podczas której możliwe jest wnikliwe omówienie sytuacji
każdego z uczestników. Cenne jest także wzajemne wsparcie między uczestnikami, którzy poznając się
bliżej, zaczynają budować dobre relacje między sobą, nawiązują przyjaźnie i znajomości pozwalające
im poczuć, że ktoś im w tej niełatwej sytuacji towarzyszy. 

Podczas zajęć uczestnicy zaczęli lepiej rozumieć swoją sytuaję, w sposób bardziej realistyczny
przyglądać się jej i podejmować działania na rzecz zmiany. Udało się im wypracowywać ścieżkę,
która pozwala, by małymi krokami dążyli do celu. Młodzież, szczególnie w wyniku treningu
ekonomicznego, zaczynała lepiej oceniać własną sytuację finansową i mogła obserwować u siebie
oraz innych uczestników, że roszczeniowe postawy i wieczne oczekiwanie, że można coś dostać za
darmo nie służy rozwiązywaniu problemów. 
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Rezultaty

u 25 osób zdiagnozowano problem uzależnienia; 
16 uczestników podjęło regularny kontakt z terapeutą;
2 osoby podjęły leczenie na terapii ambulatoryjnej, 1 osoba zakończyła leczenie, 1 jest w
trakcie; 
leczenie na terapii długoterminowej w ośrodku zamkniętym podjęło 6 uczestników, jedynie 1
osoba kontykuuje leczenie, pozostałe zrezynowały. 

Mając na uwadze dużą liczbę osób objętych wsparciem, która boryka się z problemem
uzależnienia lub używa substancje psychoaktywne w sposób szkodliwy i ryzykowny, istotnym
elementem pracy było prowadzenie diagnozy, konsultacji terapeutycznych oraz praca nad
POPRAWĄ SYTUACJI ZDROWOTNEJ i ROZWIĄZYWANIEM PROBLEMU UZALEŻNIENIA. 

W ramach zadania: 

Reasumując należy przyjąć, że 19 osób podjęło stały kontakt z terapeutą.

Uzależnienie jest problemem bardzo złożonym i jest oczywiste, że nie jest tu łatwo o szybkie,
spektakularne rezultaty, niemniej bez wątpienia projekt przyczynił się do wzrostu świadomości
młodzieży (uczestnicy uzyskali informację na temat ich uzależnienia i sposobów radzenia sobie, w
tym oferty leczenia) oraz do ograniczenia zażywania substancji. 

W ramach zadania uczestnicy korzystali z POMOCY PRAWNEJ. Często na drodze do rozwiązania
ich problemów stają bariery wynikające z nierozwiązanych, niezamkniętych spraw prawnych,
dlatego bardzo ważne jest, by przy wsparciu specjalisty uczestnicy mogli regulować swoją sytuację. 

Prawnik: 

Najczęściej sprawy młodzieży dotyczą zadłużeń i zaczynają się od niewielkich kwot (np. niepłacone
mandaty za brak biletu albo brak maseczki), ale wśród młodych uczestników zdarzają się osoby, które
mają do spłacenia całkiem spore kwoty. Brali pożyczki, tzw. chwilówki, nie płacili za telefony. Największe
kwoty sięgały nawet 30 000 złotych. 

Wśród spraw prawnych młodzieży są również te związane z alimentacją, którą w związku z
kontynuowaniem nauki mogą otrzymać od swoich rodziców. 

Prawnik: 

Młodzież zawsze uzyskuje informację dotyczącą możliwości otrzymania alimentów. Niektórzy jednak nie
chcą się o nie starać, bo uważają, że to nie jest w porządku wobec ich mamy czy taty. Nikgdy w tych
sprawach nie naciskamy, staramy się przede wszystkim wyjaśniać i pokazywać na czym dokładnie taki
proces będzie polegał. 
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Rezultaty

52 uczestników podjęło kontakt z pośrednikiem
49 przygotowało niezbędne dokumenty aplikacyjne
42 podejmowało kontakt z pracodawcami i brało udział w rozmowach kwalifikacyjnych (część z
nich odbywała się w formie zdalnej) 
27 podjęło pracę i utrzymywało ją przez co najmniej 2 miesiące

Wśród uczestników były również osoby, które miały sprawy karne. Większość z nich kończyla się
zasądzeniem prac społecznych (znow często dotyczyły one zadłużeń). 

Asystent 1: 

Dużym problemem jest niestety realizacja postanowień sądu. Młodzież często ma takie przekonanie,
trudno mi powiedzieć na jakiej podstawie się ono tworzy, że jeśli kurator nie będzie wiedział gdzie jest, to
te "odróbki" z czasem przepadną i nie będzie trzeba ich realizować. Tymczasem kilkakrotnie
nierealizujący prac społecznych otrzymywali wyroki zmieniające tę karę na pozbawienie wolności.
Staramy się w naszej pracy wyjaśniać to wszystko młodzieży i wspierać w kontaktach z kuratorami, bo
opłaca się to nie tylko im samym, ale jest to również tańsze dla całego społeczeństwa. 

Z pomocy prawnej w ramach zadania skorzystało 34 uczestników. 

Jednym z najistotniejszych zdań, które było podejmowane wobec młodzieży była ich
AKTYWIZACJA ZAWODOWA, którą zajmował się pośrednik pracy. 

To zadanie niezmiernie trudne, bowiem jak wspomniano wcześniej, młodzież nie tylko nie ma
wykształcenia, ale również często nigdy wcześniej nie pracowała. Jednynie 7 osób przystępując do
zadania miało pracę. 

Wszystkie osoby były kierowane do wsparcia pośrednika i każda otrzymała od niego wsparcie w
przygotowaniu dokumentów rekrutacyjnych. 

Pośrednik pracy: 

Trzeba przyznać, że tworzenie z młodzieżą CV nie jest łatwe, bo większość nie może do niego wpisać zbyt
wiele, niemniej w Warszawie nie brakuje pracy dla osób, które nie mają kwalifikacji. Pozostaje zatem
drugi, ważny czynnik - chęci młodzieży, jej gotowość i samodyscyplina. Niestety z tym bywa różnie. 

Podsumowując: 

Ostatnim zdaniem, które było podjęte w ramach projektu było REGULOWANIE SYTUACJI
MIESZKANIOWEJ MŁODZIEŻY. 
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Rezultaty

18 uczestników przygotowało dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o lokal socjalny 
10 uczestników złożyło wniosek i 6 osób otrzymało odpowiedź pozytywną
1 osoba wyprowadziła się do swojego lokalu

6 osób wprowadziło się do wynajmowanych samodzielnie mieszkań/pokoi
3 osoby wróciły do środowiska rodzinnego. 

Wydawać by się mogło, że planowanie rozwiązania sytuacji mieszkaniowej, będzie również bardzo
ważne dla młodzieży, bowiem w jej interesie jest przecież pokonanie kryzysu. Tymczasem, jak
wynika z opinii asystentów, to często kadrze bardziej zależało na przygotowaniu planu działania 
i zebraniu niezbędnych dokumentów.

Asystent 2: 

Młodzież niestety nie potrafi planować i bardzo często jest tak, że działania, które mają przynieść
rezultat za wiele miesięcy, są przekładane w czasie. Wielokrotnie to my musimy przekonywać i pilnować
młodzież, by zainteresowała się swoimi sprawami. 

Sytuacja mieszkaniowa uczestników rozwiązywała się pozytywnie rówżnież w inny sposób: 

Reasumując należy przyjąć, że realizowane w 2021 roku zadnie "Trampolina..." przyczyniło się do
znaczącej poprawy sytuacji uczestników i bez wątpienia podejmowane w nim działania pozwalały
im na pokonywanie kryzysu, a w niektórych przypadkach doprowadziły do ostatecznych,
pozytywnych rozstrzygnięć. 


