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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie 

 

Inicjatywy gminy Cieszyn na rzecz osób bezdomnych i opuszczających zakłady 

penitencjarne 

        

Na terenie gminy Cieszyn, w przypadku osób bezdomnych realizowane są następujące 

inicjatywy:  

• każdego roku w okresie jesiennym odbywają się spotkania z udziałem przedstawicieli 

Komendy Powiatowej Policji, Straży Miejskiej, Służby Zdrowia, Stowarzyszenia Pomocy 

Wzajemnej „Być Razem”. Celem tych spotkań jest omówienie aktualnej sytuacji gminy 

dotyczącej problemu bezdomności i zadań poszczególnych instytucji w tym zakresie, 

zwłaszcza w okresie zimowym; 

• ma miejsce współpraca z Zakładem Karnym w celu zapobiegania problemowi 

bezdomności. W tym obszarze pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Cieszynie uczestniczą w spotkaniach z osobami odbywającymi karę pozbawienia wolności. 

Celem tych spotkań jest m.in. przekazanie informacji na temat świadczeń Ośrodka 

wynikających z ustawy  o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, jak również informacji dotyczących 

możliwości uzyskania schronienia osobom tego pozbawionym, opuszczającym Zakład 

Karny; 

• pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie pełni również 

dyżur telefoniczny (po godzinach pracy Ośrodka), mający na celu współpracę z placówkami 

medycznymi, Komendą Powiatową Policji, Strażą Miejską i placówkami dla osób 

bezdomnych; 

• kolejną dobrą wypracowaną praktyką jest możliwość uczestniczenia w wieczerzy wigilijnej 

organizowanej w schronisku Centrum Edukacji Socjalnej w Cieszynie, przy ul. Błogockiej 

30 dla każdego mieszkańca Cieszyna znajdującego się w trudnej sytuacji życiowej 

spowodowanej ubóstwem czy bezdomnością; 

• w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii gmina Cieszyn zleca organizacji pozarządowej realizację 

zadania publicznego pod nazwą „realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej 

osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych, w tym: grupy edukacyjne, 

wykłady, treningi i warsztaty edukacyjne, warsztaty pracy”. Zadanie jest przeznaczone dla 

osób bezdomnych, które borykają się z uzależnieniem od środków psychoaktywnych. 
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Do działań podejmowanych w ramach programu, należą, m.in.: 

❖ prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach Warsztatów Treningu Pracy (warsztat 

stolarski, ślusarski, remontowo – budowlany, rękodzieła artystycznego); 

❖ prowadzenie działań związanych ze streetworkingiem w środowisku osób bezdomnych 

oparte o ruch samopomocowy; 

❖ poradnictwo prawne i psychologiczne. 

Program realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” zawiera 

dodatkowe działania wzmacniające integrację społeczną i wzrost poczucia 

współodpowiedzialności za poprawę sytuacji mieszkaniowej oraz dążenie do 

rozwiązywania przez uczestników projektu własnych problemów życiowych, w tym wyjście 

z bezdomności. Natomiast aktywny udział uczestników projektu w WTP ma na celu 

uzupełnienie i podnoszenie umiejętności zawodowych oraz psychologicznych związanych 

z wykonywaniem pracy. Program stwarza także warunki do rozwijania osobistych zasobów 

celem przełamywania bierności społecznej i zawodowej oraz bezpośrednio angażują 

uczestników zadania w poprawę ich sytuacji życiowej. 

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna organizowane są zajęcia motywacyjno – 

korekcyjne dla osób mających problem z alkoholem, pijących ryzykownie, szkodliwie, 

uzależnionych od alkoholu, bądź osób, które nie kwalifikują się do terapii, w ramach programu 

psychokorekcyjnego pod nazwą- „Drogowskaz”. Program ten obejmuje pracę z   osobami 

przebywającymi w Zakładzie Karnym w Cieszynie. Celem programu jest m.in.:  

• ukazanie mechanizmów uzależnień;  

• uświadomienie osadzonym destrukcyjnego wpływu stosowania środków 

psychoaktywnych;  

• przedstawienie mechanizmów osiągania satysfakcji życiowej bez potrzeby sięgania 

po szkodliwe środki zastępcze;  

• zmotywowanie grupy zajęciowej do podjęcia działań mających na celu wyjście 

z uzależnienia i pracy nad zmianą;  

• nauczanie nawyku odmowy picia alkoholu w sytuacjach nacisku grupowego; 

• nauki umiejętności rozwiązywania sytuacji trudnych metodami powszechnie 

akceptowanymi przez społeczeństwo oraz nauka konstruktywnego wyrażania emocji;  

• podniesienie poziomu samooceny osób uzależnionych jako elementu wpływającego 

na obniżenie skłonności do negatywnych sposobów rozwiązywania problemów 

życiowych;  

• wyrobienie w osadzonych zdolności motywacji w zakresie życia w trzeźwości;  
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• wzmacnianie postaw pozytywnych, warunkujących normalne funkcjonowanie  

w społeczeństwie;  

• promowanie zdrowego stylu życia  jako pozytywnej alternatywy spędzania czasu 

wolnego;  

• wspieranie czynników chroniących przed uzależnieniem;  

• przestrzeganie porządku prawnego, czyli powstrzymywanie się od powrotu do 

popełniania przestępstw. 

 

 

Cieszyn, 12 września 2018 roku 


