
"MY, WY, ONI - przeciw wykluczeniu" 
 

W terminie od 01.08.2014 r. do 30.11.2015 r. w Ośrodku EKO "Szkoła 

Życia" w Wandzinie realizowany był projekt pt. "MY, WY, ONI - przeciw 

wykluczeniu", który otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i 

Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

Głównym celem projektu była poprawa sytuacji osób uzależnionych, żyjących z 

HIV/AIDS oraz dzieci z rodzin dotkniętych problemem uzależnienia poprzez realizację 

działań wspierających, edukacyjnych i profilaktycznych.  

  

Projekt "MY, WY, ONI" zakładał realizację następujących działań: 

1. Działania wspierające osoby uzależnione, żyjące z HIV/AIDS, skierowane 

do pacjentów ośrodka w Wandzinie, których stan zdrowia nie pozwalał na aktywne 

uczestnictwo w życiu społecznym. Uczestnicy objęci byli następującymi formami 

wsparcia: 

 Warsztaty/spotkania nt. zdrowego stylu życia osób objętych terapią ARV, 

 Rowerowe pikniki z naturą, tj. wycieczki rowerowe/rikszami połączone z 

piknikiem na łonie natury, 

 Warsztaty rozwoju osobistego (warsztaty fotograficzne, rękodzieła) 

 Oddziaływania terapeutyczne (muzykoterapia, terapia bajką/filmem/metaforą, 

warsztat logopedyczny) 

2. Punkt wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych, powstały przy 

współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przechlewie (partner w 

projekcie) dla udzielania wsparcia dzieciom z rodzin dotkniętych problemem 

uzależnienia. W ramach punktu dzieci korzystały z: 

 dyżuru psychologa lub terapeuty uzależnień, 

 grup samopomocowych, 

 warsztatów psychoedukacyjnych, 

 pomocy przy odrabianiu lekcji, 

 comiesięcznych wyjazdów, np. do kina, na kręgielnię, basen, itp. 

Punkt wsparcia był prowadzony od września 2014 r. do marca 2015 r. w siedzibie 

GOPS Przechlewo. 

3. Profilaktyka wykluczenia, w ramach której prowadzone były spotkania/warsztaty 

dla młodzieży, których celem było poszerzenie wiedzy oraz świadomości młodych 

ludzi, jak również kształtowanie właściwych postaw w kontekście wykluczenia 

społecznego. Spotkania odbywały się w EKO "Szkole Życia" w Wandzinie, a 

prowadzone były przez wykwalifikowanych psychologów, terapeutów oraz 

edukatorów HIV/AIDS. 



Łącznie w trakcie trwania projektu zrealizowano 22 spotkania w Punkcie 

wsparcia dla dzieci z rodzin dotkniętych uzależnieniem, a w samym 

działaniu udział wzięło 29 dzieci. Ponadto odbyło się 10 spotkań z zakresu 

profilaktyki wykluczenia, w których udział wzięło łącznie 213 osób. 

Natomiast w działaniach wspierających osoby uzależnione, żyjące z HIV, 

brało udział: w warsztatach zdrowego stylu życia 20 osób, w warsztatach 

fotograficznych, a po zmianach, w warsztatach florystyki również 20 osób, 

ze wsparcia logopedycznego skorzystało 16 osób. Łącznie w tym czasie 

odbyło się 11 spotkań nt. zdrowego stylu życia, 4 warsztaty fotograficzne i 

9 warsztatów z zakresu florystyki oraz 22 spotkania z logopedą. 

 


