
"Być matką" 

Od 01.07.2008 roku do 30.06.2010 roku w EKO "Szkole Życia" w Wandzinie 

realizowano projekt "Być matką", dofinansowany ze środków Mechanizmu 

Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu 

Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. 

Partnerami ośrodka w powyższym projekcie były Krajowe Centrum ds. AIDS oraz 

Koszaliński Klub Rotariański. 

Grupę  docelową stanowiły kobiety w ciąży lub po porodzie, żyjące z wirusem HIV, HCV, 

HBV, chore na AIDS, uzależnione od środków psychoaktywnych i/lub alkoholu. Jednym z 

założeń projektu było wypracowanie modelowego i wielopoziomowego systemu 

rozwiązywania trudnej sytuacji matki i dziecka w powrocie do wypełniania funkcji 

społecznych poprzez działania medyczne (np. właściwa opieka w czasie ciąży), terapeutyczne 

(reintegracja społeczna), opiekuńcze, edukacyjne, takie jak podnoszenie kwalifikacji poprzez 

kursy zawodowe czy zajęcia z doradcą. W powyższym zakresie działania projektowe 

pozwoliły na wypracowanie systemu efektywnej pomocy uczestniczkom. Rodziny znalazły 

miejsce, w którym mogły otrzymać profesjonalną pomoc, tj. opiekę medyczną, 

terapeutyczną, socjalną, doradztwo oraz szkolenia zawodowe, wyżywienie i mieszkanie. 

W ramach projektu prowadzone były terapie rodzinne, grupy wsparcia dla matek i ojców, 

zajęcia rehabilitacyjne dla kobiet, zajęcia dotyczące antykoncepcji oraz przygotowujące do 

pełnienia roli matki, porady prawne, jak i grupy terapeutyczne dla kobiet, borykających się z 

problemem uzależnienia.  

Projekt "Być matką" osiągnął zakładany cel, jakim było zwiększenie dostępu do 

specjalistycznej opieki medycznej, a także umożliwienie kobietom w ciąży i po porodzie, 

żyjącym z wirusem HIV, HCV, HBV, chorym na AIDS czy uzależnionym pełnienia roli matki i 

powrotu do uczestnictwa w życiu społecznym oraz zawodowym. W projekcie wzięło udział 14 

matek i 23 członków rodzin. Co istotne, w trakcie trwania projektu na świat przyszło troje 

dzieci- wszystkie zdrowe. Na potrzeby projektu wybudowano na terenie Wandzina 4 domki 

readaptacyjne, dla 12 rodzin. 

Ponadto, w ramach projektu "Być matką" przeprowadzono 22 szkolenia i spotkania 

profilaktyczne dla młodzieży i grup zawodowych z zakresu edukacji, profilaktyki i promocji 

zdrowia.  

 


