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PROJEKT DOBREJ PRAKTYKIPROJEKT DOBREJ PRAKTYKI
��OdOd azyluazylu oferujoferująącegocego
wsparciewsparcie i i 
standardowystandardowy program program 
rehabilitacyjnyrehabilitacyjny

��do do nowegonowego centrumcentrum
żżyciaycia spospołłecznegoecznego



ŚŚDS DS „„SSŁŁONECZNY DOMONECZNY DOM””

��OOśśrodek wsparciarodek wsparcia dladla OsOsóóbb z z problemamiproblemami
psychicznymipsychicznymi dziadziałłajająącycy przyprzy wspwspóółłudzialeudziale
spospołłecznoecznośścici lokalnychlokalnych ((wwłładzadz samorzsamorząądowychdowych, , 
administracjiadministracji rzrząądowejdowej, , organizacjiorganizacji
pozarzpozarząądowychdowych))



PODSTAWOWE ZADANIA PODSTAWOWE ZADANIA 
„„SSŁŁONECZNEGO DOMUONECZNEGO DOMU””

��WsparcieWsparcie dladla OsOsóóbb z z problemamiproblemami psychicznymipsychicznymi
abyaby mogmogłły mieszkay mieszkaćć samodzielnie samodzielnie lublub z z rodzinrodzinąą
ww spospołłecznoecznośścici lokalnejlokalnej

��ZapobieganieZapobieganie wykluczeniuwykluczeniu spospołłecznemuecznemu i i 
spospołłecznejecznej izolacjiizolacji



„„SSŁŁONECZNY DOMONECZNY DOM””
CENTRUM EDUKACJI I PROMOCJI CENTRUM EDUKACJI I PROMOCJI 

ZDROWIA PSYCHICZNEGOZDROWIA PSYCHICZNEGO

��KsztaKształłtowanietowanie w w spospołłecznoecznośściachciach lokalnychlokalnych
nowychnowych postawpostaw wobecwobec problemproblemóóww zdrowiazdrowia
psychicznegopsychicznego

��SzerzenieSzerzenie wspwspóółłczesnejczesnej wiedzywiedzy
��PrzezwyciPrzezwyciężężanieanie negatywnychnegatywnych stereotypstereotypóóww
��ZwiZwięększaniekszanie tolerancjitolerancji nana innoinnośćść
��WWłąłączanieczanie sisięę powracajpowracająącychcych do do zdrowiazdrowia ososóóbb
po po kryzysiekryzysie psychicznympsychicznym do do żżyciaycia spospołłecznegoecznego



ZAGROZAGROŻŻENIA ZWIENIA ZWIĄĄZANE ZANE 
Z BRAKIEM EDUKACJI Z BRAKIEM EDUKACJI 

W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIAW ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIA

��NegatywneNegatywne stereotypy w stereotypy w spospołłecznoecznośścici lokalnejlokalnej
��OstracyzmOstracyzm wobecwobec OsOsóóbb po po leczeniuleczeniu
psychiatrycznympsychiatrycznym

��ŚŚDS DS jedyniejedynie oazoaząą zwizwięększonejkszonej tolerancjitolerancji ww
niechniechęętnymtnym spospołłeczeeczeńństwiestwie



PODSTAWY PRAWNEPODSTAWY PRAWNE

��Ustawa o Ochronie Zdrowia PsychicznegoUstawa o Ochronie Zdrowia Psychicznego
��Ustawa o Pomocy SpoUstawa o Pomocy Społłecznejecznej



SPECYFICZNE ZASPECYFICZNE ZAŁŁOOŻŻENIAENIA

��Pomoc w poprawie funkcjonowania osobistego i Pomoc w poprawie funkcjonowania osobistego i 
spospołłecznegoecznego

��Motywowanie do leczenia specjalistycznegoMotywowanie do leczenia specjalistycznego

��Prowadzenie rProwadzenie róóżżnego rodzaju form terapii i nego rodzaju form terapii i 
rehabilitacjirehabilitacji

��Uczenie konstruktywnych sposobUczenie konstruktywnych sposobóów w 
rozwirozwiąązywania problemzywania problemóóww

��Aktywizacja zawodowaAktywizacja zawodowa

��Udzielanie wsparcia rodzinomUdzielanie wsparcia rodzinom



TRENINGI W RAMACH TRENINGI W RAMACH 
TERAPII ZAJTERAPII ZAJĘĘCIOWEJCIOWEJ

��TreningTrening kulinarnykulinarny

��TreningTrening budbudżżetowyetowy ––
zarzzarząądzaniedzanie wwłłasnymiasnymi
śśrodkamirodkami ii zasobamizasobami

��TreningTrening higienicznyhigieniczny

��TreningTrening umiejumiejęętnotnośścici
spospołłecznychecznych



ZAJZAJĘĘCIACIA
��GimnastyczneGimnastyczne

��KomputeroweKomputerowe

��RelaksacyjneRelaksacyjne

��PlastycznePlastyczne

��PsychoedukacyjnePsychoedukacyjne

��MuzykoterapeutyczneMuzykoterapeutyczne

��DogoterapeutyczneDogoterapeutyczne



KOKOŁŁAA

��BiologiczneBiologiczne

��FotograficzneFotograficzne

��RedakcyjneRedakcyjne



KLIMAT KLIMAT „„SSŁŁONECZNEGO DOMUONECZNEGO DOMU””
SPOSPOŁŁECZNOECZNOŚĆŚĆ TERAPEUTYCZNATERAPEUTYCZNA

��DyskrecjaDyskrecja

��EmpatiaEmpatia

��SzacunekSzacunek

��AutentycznoAutentycznośćść

��WolnoWolnośćść

��OdpowiedzialnoOdpowiedzialnośćść



FORMY FORMY 
POMOCY PSYCHOLOGICZNEJPOMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

��RozmowaRozmowa

��PsychoedukacjaPsychoedukacja

��Grupa wsparciaGrupa wsparcia

��Jak byJak byćć z innymi i    z innymi i    
uczyuczyćć sisięę od nich by od nich by 
pogpogłęłębiabiaćć relacje, relacje, 
wymieniawymieniaćć
dodośświadczenia,  wiadczenia,  
przeciwdziaprzeciwdziałłaaćć

izolacji spoizolacji społłecznejecznej



CELE CELE 
POMOCY PSYCHOLOGICZNEJPOMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

��zaangazaangażżowanie w owanie w 

leczenieleczenie

��nauka, nauka, żże rozmowa e rozmowa 

pomagapomaga

��rozpoznanie    rozpoznanie    

nieprzystosowawczych nieprzystosowawczych 

zachowazachowańń w relacjachw relacjach

��zmniejszenie poczucia zmniejszenie poczucia 
izolacjiizolacji

��momożżliwoliwośćść wzajemnej  wzajemnej  
pomocypomocy

��zmniejszenie lzmniejszenie lęęku  ku  
zwizwiąązanego z zanego z 

chorobchorobąą,  ,  leczeniem leczeniem 
(hospitalizacj(hospitalizacjąą))



PROJEKT DOBREJ PRAKTYKI PROJEKT DOBREJ PRAKTYKI 
KWARTALNIK KWARTALNIK „„ALTERNATYWAALTERNATYWA””

��Terapia wykraczajTerapia wykraczająąca  poza podstawowy ca  poza podstawowy 
program wspierajprogram wspierająąco co -- rehabilitacyjnyrehabilitacyjny

��Terapia nastawiona na tworzenie wTerapia nastawiona na tworzenie włłasnej asnej 
gazetygazety



KOKOŁŁO REDAKCYJNE O REDAKCYJNE 
KWARTALNIKA KWARTALNIKA „„ALTERNATYWAALTERNATYWA””

��Projekt zainicjowany Projekt zainicjowany 
przez domownikprzez domownikóów i w i 
zespzespóółł terapeutyczny terapeutyczny 
„„SSłłonecznego Domuonecznego Domu””

��Polega na utworzeniu Polega na utworzeniu 
zespozespołłu redakcyjnego i u redakcyjnego i 
publikowaniu wpublikowaniu włłasnego asnego 
(domownik(domownikóów)  w)  
kwartalnika kwartalnika 
„„AlternatywaAlternatywa””



KOKOŁŁO REDAKCYJNE O REDAKCYJNE 
KWARTALNIKA KWARTALNIKA „„ALTERNATYWAALTERNATYWA””

��Kwartalnik Kwartalnik „„AlternatywaAlternatywa”” obecnie liczy 32 stronyobecnie liczy 32 strony
��ZaczynaliZaczynaliśśmy od 8 stronmy od 8 stron
��Wychodzi regularnie od 5 latWychodzi regularnie od 5 lat
��Zebranie ZespoZebranie Zespołłu Redakcyjnego odbywa sie raz w   u Redakcyjnego odbywa sie raz w   

tygodniutygodniu
��Na poczNa począątku katku każżdego kwartadego kwartałłu ustalane su ustalane sąą
wspwspóólne   lne   tematy kolejnych edycjitematy kolejnych edycji
��ZespZespóółł redakcyjny rozdziela tematy, ustala terminy redakcyjny rozdziela tematy, ustala terminy 
i i rozdziela pracrozdziela pracęę mimięędzy sobdzy sobąą



KOKOŁŁO REDAKCYJNE O REDAKCYJNE 
KWARTALNIKA KWARTALNIKA „„ALTERNATYWAALTERNATYWA””

��Wszystkie prace Wszystkie prace 
zwizwiąązane z zane z 
powstawaniem powstawaniem 
Alternatywy tj. Alternatywy tj. 
Rysunki, zdjRysunki, zdjęęcia, cia, 
grafika, korekta i itp. grafika, korekta i itp. 
realizowane srealizowane sąą w w 
„„SSłłonecznym Domuonecznym Domu””
(poza drukiem w (poza drukiem w 
ursuskiej drukarni) ursuskiej drukarni) 



REDAKCJAREDAKCJA

��Pisanie artykuPisanie artykułłóów (takw (takżże wspe wspóólnych)lnych)

��Osoby bez ambicji literackich mogOsoby bez ambicji literackich mogąą wyraziwyrazićć
swoje opinieswoje opinie

��Dyskusje na temat przygotowanych tekstDyskusje na temat przygotowanych tekstóóww

��Korekta i adjustacja tekstKorekta i adjustacja tekstóóww

��Tworzenie ilustracji i zdjTworzenie ilustracji i zdjęćęć

��WybWybóór zdjr zdjęćęć

��Projektowanie rozmieszczenia tekstProjektowanie rozmieszczenia tekstóów, ilustracji w, ilustracji 
i zdji zdjęćęć



REDAKCJAREDAKCJA

��Wzajemna pomoc w przepisywaniu tekstWzajemna pomoc w przepisywaniu tekstóów i w i 
obsobsłłudze komputeraudze komputera

��Wywiady z zaproszonymi goWywiady z zaproszonymi gośćśćmi wmi wśśrróód ktd któórych rych 
ssąą „„osoby uznawane za bardzo waosoby uznawane za bardzo ważżnene””
pomocne w wyzbyciu sipomocne w wyzbyciu sięę Kompleksu Liliputa i Kompleksu Liliputa i 
postawy wyuczonej bezradnopostawy wyuczonej bezradnośści ci 

��MoMożżliwoliwośćść wspwspóółłdziadziałłania w przyjaznym ania w przyjaznym 
zespolezespole

��MoMożżliwoliwośćść autentycznej rozmowy, dialogu z autentycznej rozmowy, dialogu z 
czytelnikamiczytelnikami



CELE WEWNCELE WEWNĘĘTRZNE: ADRESACI TRZNE: ADRESACI 
KWARTALNIKA KWARTALNIKA „„ALTERNATYWAALTERNATYWA””

��UczestnicyUczestnicy



CELE WEWNCELE WEWNĘĘTRZNE TRZNE 
KWARTALNIKA KWARTALNIKA „„ALTERNATYWAALTERNATYWA””

��Tworzenie czegoTworzenie czegośś
wspwspóólnego dobrego lnego dobrego 
dla cadla całłej spoej społłecznoecznośści  ci  
i poszczegi poszczegóólnych lnych 
uczestnikuczestnikóóww

��Zdobycie przekonania Zdobycie przekonania 
o swoich o swoich 
kompetencjachkompetencjach

��Zdobycie wiary w swoje Zdobycie wiary w swoje 
momożżliwoliwośści i poczucia ci i poczucia 
sisiłły i sprawstway i sprawstwa

��WspWspóółłdziadziałłanie w anie w 
zespole (budowa zespole (budowa 
lepszych relacji miedzy lepszych relacji miedzy 
uczestnikami projektuuczestnikami projektu

��Autentyczna rozmowaAutentyczna rozmowa

��Dialog z czytelnikamiDialog z czytelnikami



CELE WEWNCELE WEWNĘĘTRZNE TRZNE 
KWARTALNIKA KWARTALNIKA „„ALTERNATYWAALTERNATYWA””

��Tworzenie czegoTworzenie czegośś wspwspóólnego dobrego dla calnego dobrego dla całłej ej 
spospołłecznoecznośści i poszczegci i poszczegóólnych uczestniklnych uczestnikóów w 
wykracza poza poszukiwanie oparcia wykracza poza poszukiwanie oparcia 
spospołłecznegoecznego

��KsztaKształłtuje poczucie kompetencji, sprawstwa, tuje poczucie kompetencji, sprawstwa, 
odpowiedzialnoodpowiedzialnośścici

��Otwarcie siOtwarcie sięę na inne osoby na inne osoby 

��Zmniejsza uczucie lZmniejsza uczucie lęęku i niemoku i niemożżnonośści ci 

��Budowa struktury czasuBudowa struktury czasu



CELE WEWNCELE WEWNĘĘTRZNE TRZNE 
KWARTALNIKA KWARTALNIKA „„ALTERNATYWAALTERNATYWA””

��Wzmacnianie podmiotowoWzmacnianie podmiotowośści i rozwijanie ci i rozwijanie 
kompetencji spokompetencji społłecznychecznych

��Szansa nauczenia siSzansa nauczenia sięę zasad sprawnej zasad sprawnej 
organizacji  pracy, kierowanie niewielkimi organizacji  pracy, kierowanie niewielkimi 
zespozespołłami, posami, posłługiwania siugiwania sięę zaawansowanymi zaawansowanymi 
programami komputerowymi w pracach programami komputerowymi w pracach 
wydawniczychwydawniczych

��Wykorzystanie doWykorzystanie dośświadczewiadczeńń w obszarze w obszarze 
kontynuowania edukacji, poszukiwania pracy i kontynuowania edukacji, poszukiwania pracy i 
przystosowania do wymagaprzystosowania do wymagańń (np. pracodawcy)(np. pracodawcy)



KOKOŁŁO REDAKCYJNEO REDAKCYJNE
CELECELE

��RozwRozwóój umiejj umiejęętnotnośści spoci społłecznych i zadaniowychecznych i zadaniowych
��RozwRozwóój intelektualny (rozwj intelektualny (rozwóój wiedzy i umiejj wiedzy i umiejęętnotnośści)ci)
��RozwRozwóój poznawczy (poprawa koordynacji j poznawczy (poprawa koordynacji 

wzrokowowzrokowo––ruchowej i koncentracji uwagi, rozwruchowej i koncentracji uwagi, rozwóój j 
pamipamięęci i jci i jęęzyka)zyka)

��Podniesienie wPodniesienie włłasnej samoocenyasnej samooceny
�� Integracja grupy (wspIntegracja grupy (wspóółłdziadziałłanie w grupie i anie w grupie i 

przynaleprzynależżnonośćść do niej)do niej)



KOKOŁŁO REDAKCYJNEO REDAKCYJNE
NAUKANAUKA

��terminowoterminowośści w przygotowywaniu tekstci w przygotowywaniu tekstóóww
��poprawnego pisaniapoprawnego pisania
��opracowywania wybranych przez siebie tematopracowywania wybranych przez siebie tematóóww
��pracy ze spracy ze słłownikamiownikami
��pracy ze sprzpracy ze sprzęętem biurowym: drukarktem biurowym: drukarkąą

kserokopiarkkserokopiarkąą, skanerem, skanerem
��pracypracy z z komputeremkomputerem, , interneteminternetem, , dyktafonemdyktafonem



CELE ZEWNCELE ZEWNĘĘTRZNE: ADRESACI TRZNE: ADRESACI 
KWARTALNIKA KWARTALNIKA „„ALTERNATYWAALTERNATYWA””

��LokalnaLokalna spospołłeecznocznośćść

��MieszkaMieszkańńcy i personel cy i personel 
ŚŚDSDSóów na terenie w na terenie 
MazowszaMazowsza

��WWłłaadze dze lolokalne kalne 

��PacPacjenci jenci szpitszpitali ali 
psychpsychiatrycznychiatrycznych

��PracownicyPracownicy socjalnisocjalni

��LekarzeLekarze rodzinnirodzinni, , 
psychiatrzypsychiatrzy, , 
psycholodzypsycholodzy,  ,  
pielpielęęgniarkigniarki

��ZainteresowaniZainteresowani
nauczycielenauczyciele i i 
uczniowieuczniowie

��StudenciStudenci



CELE ZEWNCELE ZEWNĘĘTRZNE TRZNE 
KWARTALNIKA KWARTALNIKA „„ALTERNATYWAALTERNATYWA””

��Edukacja i promocja Edukacja i promocja 
zdrowia psychicznegozdrowia psychicznego



CELE ZEWNCELE ZEWNĘĘTRZNE TRZNE 
KWARTALNIKA KWARTALNIKA „„ALTERNATYWAALTERNATYWA””

��Promocja zdrowia psychicznego i ksztaPromocja zdrowia psychicznego i kształłtowanie towanie 
nowego obrazu osnowego obrazu osóób po kryzysach b po kryzysach 
psychicznych w spopsychicznych w społłecznoecznośści lokalnej, w ci lokalnej, w 
lokalnych instytucjach i urzlokalnych instytucjach i urzęędach, w dach, w 
placplacóówkach opieki zdrowotnej i pomocy wkach opieki zdrowotnej i pomocy 
spospołłecznejecznej

��Oparcie relacji miOparcie relacji mięędzy uczestnikami na dzy uczestnikami na 
zasadzie zasadzie żżyczliwoyczliwośści, wzajemnej pomocy, ci, wzajemnej pomocy, 
partnerstwa, poszanowania godnopartnerstwa, poszanowania godnośści i ci i 
autonomiiautonomii



DDODANA WARTOODANA WARTOŚĆŚĆ PROJEKTUPROJEKTU
ALTERNATYWAALTERNATYWA

��PrzykPrzykłład PROJEKTU ALTERNATYWA pokazuje, ad PROJEKTU ALTERNATYWA pokazuje, 
żże e zainteresowanie praczainteresowanie pracąą, pozytywne do niej , pozytywne do niej 

nastawienie i przygotowanie do jej nastawienie i przygotowanie do jej 
podjpodjęęcia, mocia, możże e niekiedy stanowiniekiedy stanowićć uboczny uboczny 
rezultat dziarezultat działłaańń nakierowanych na inne nakierowanych na inne 
cele i nie musi odbywacele i nie musi odbywaćć sisięę pod haspod hasłłem em 
REHABILITACJI ZAWODOWEJ.REHABILITACJI ZAWODOWEJ.



DZIDZIĘĘKUJKUJĘĘ

��IwonaIwona Hajduk Hajduk –– HoreckaHorecka


