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Bydgoski Ośrodek Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych

„BORPA”
❖ Został powołany w 1997 roku przez Radę Miasta Bydgoszczy 

jako placówka lecznicza – ambulatoryjna

❖ W 2006 r. w związku z rozszerzeniem działalności jego nazwa 

została zmieniona na Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii 

Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” 
❖ Ośrodek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 

od 8.00 do 20.00
Filia w Fordonie – ul. Janiny Porazińskiej 9

❖ Strona Internetowa www.borpa.bydgoszcz.pl
Telefon kontaktowy: 52 375 54 05; 52 361 76 82







Dział Terapii
dla dorosłych od 21 roku życia

Terapia dla osób 

uzależnionych:

❖ Program ambulatoryjny

❖ Oddział dzienny

❖ Grupy samopomocowe 

AA

❖ Grupy wsparcia

❖ Klub pacjenta

Terapia dla członków rodzin:

❖ Program ambulatoryjny

❖ Program dla ofiar przemocy

❖ Grupy samopomocowe AL-

ANON

❖ Grupy wsparcia

❖ Grupy DDA



Dział Profilaktyki

Dla dzieci i młodzieży od wieku 

przedszkolnego do 21 roku życia

oraz dla rodziców, opiekunów, 

nauczycieli, pedagogów



Cele i zadania Działu 

Profilaktyki „BORPA”

❖ stymulacja i 
wspieranie rozwoju 
dzieci i młodzieży 
oraz przygotowanie 
do samodzielnego i 
odpowiedzialnego 
życia dorosłego

❖ chronienie ich 
rozwoju przed 

zagrożeniami

❖ korygowanie zaburzeń 
emocjonalnych i 

zaburzeń w zachowaniu, 
urazów

❖ wsparcie i pomoc 
młodzieży 

eksperymentującej i ich 
rodzicom

❖ wczesne rozpoznanie 

❖ wczesna interwencja

❖ udzielanie pomocy dzieciom 
i młodzieży szkodliwie 
używającej środków 
psychoaktywnych, 

uzależnionej od środków 
psychoaktywnych, a także z 

zaburzeniami kontroli 
impulsów oraz ich rodzicom

❖ zablokowanie pogłębiania 
procesu chorobowego oraz 

umożliwienie powrotu do 
normalnego życia w 

społeczeństwie

Poziom profilaktyki 

uniwersalnej

Poziom profilaktyki 

selektywnej
Poziom profilaktyki  

wskazującej



Stali pacjenci i odbiorcy Działu 

Profilaktyki w Ośrodku „BORPA”
Dzieci i Młodzież

❖ Poradnia dzieci i młodzieży

❖ Poradnia dla Młodzieży z 

problemem używania środków 

psychoaktywnych

❖ Pracownia Alternatyw 

- Studio Edukacji Filmowej i 

Pracownia Muzyczna

- Akademia Młodego 

Reportera

- Akademia Wsparcia 

Edukacyjnego

- Pracownia Tańca

- BORPOLANDIA

Rodzice/Dorośli

❖ Poradnia dla Rodziców

❖ Spotkania edukacyjne dla 

rodziców dzieci 

uczęszczających w terapii

❖ Akademia Rodzica

❖ Grupy Wsparcia Absolwentów 

Akademii Rodzica

❖ Rodzice uczestników kolonii i 

półkolonii

❖ Grupy Informacyjno-

Edukacyjne

❖ Grupy Superwizyjne



Terapia grupowa w „BORPA”



Terapia grupowa w „BORPA”



Terapia indywidualna i grupowa w 
„BORPA”



Dział Profilaktyki na zewnątrz 

Ośrodka (w mieście)

❖ Świetlice środowiskowe

❖ Świetlice osiedlowe

❖ Ogniska „Nasze Drogi I”

❖ Szkolne Kluby Profilaktyki

❖ Półkolonie zimowe 

❖ Półkolonie letnie 

(„Rozwijamy siebie”)

❖ Kolonie (Funka, Smerzyn)

❖ Programy profilaktyczne

❖ PIS programu „Wróć”

❖ Świetlice socjoterapeutyczne

Profilaktyka 
uniwersalna

Profilaktyka 
selektywna



Partnerzy „BORPA”

BORPA

SANEPID

Lekarze

Sąd

MOPS

Straż 
Miejska

ZHP

Księża Rady osiedla

Policja

Placówki 

oświatowo-

wychowawcze:

Nauczyciele, 

pedagodzy, 

wychowawcy, 

psycholodzy

MDK

MKRPA

Organizacje 

pozarządowe

Poradnie 

Psychol-Pedag

nr 1 i 2

Pałac Młodzieży

Wolontariusze studenci

Rodzice/opiekunowie



Warunki dobrej współpracy 

PARTNERZY      BORPA

❖ Każdy z partnerów rozumie cel oraz 

zadanie jakie ma wykonać

❖ Każdy rozumie jaka ma być jego rola w 

realizacji celu i zadania

❖ Każdy jest świadomy możliwości partnera

❖ Każdy jest gotowy pomagać partnerowi w 

pokonywaniu przeszkód, które pojawią 

się w trakcie realizacji zadania



Korzyści z podejmowanych 

wspólnie działań profilaktycznych

❖ Mają charakter systemowy

❖ Większa efektywność i skuteczność działań

❖ Wykorzystanie zasobów i potencjału naszego środowiska 
lokalnego

❖ Większa atrakcyjność i motywacja do działań profilaktycznych

❖ Tworzenie nowych pomysłów i inicjatyw adekwatnie do 
rzeczywistych potrzeb

❖ Szeroka, wielostronna wymiana doświadczeń

❖ Podnoszenie kompetencji – wzajemne uczenie się

❖ Zapobieganie podejmowaniu działań wykluczających się i 
powielających

❖ Stanowi cudowną grupę wsparcia dla osób realizujących 
działania profilaktyczne i przeciwdziała wypaleniu zawodowemu



„Być razem” w:

❖ Diagnozie lokalnej – systematyczne – coroczne  dostarczanie 
danych statystycznych i informacji użytecznych  z różnych 
instytucji do planowania działań profilaktycznych oraz co 4 
lata uczestniczenie w badaniach ESPAD

❖ Planowaniu zadań i form realizacji – stawianie pytania: „Jaki 
cel będzie realizowany dzięki tym działaniom?”, „Do 
rozwiązania jakiego problemu to działanie się przyda?”

❖ Realizowaniu i ewaluacji – tu stawiamy trzy pytania

„Czy realizowana dotychczas forma ma sens?”

„Czy realizowania forma przyczynia się do zmiany      
zachowania?”

„Czy jest adekwatna do aktualnej wiedzy?” 

(znaczenie comiesięcznych superwizjii) 



FORMY I METODY DZIAŁANIA 

PROFILAKTYCZNEGO „BORPA”

❖ MASOWE

❖ WARSZTATOWE

❖ GRUPOWE

❖ INDYWIDUALNE 

❖ GRUPOWE

❖ WARSZTATOWE

❖ TRENINGOWE

GŁÓWNIE POZIOM 

UNIWERSALNEJ
GŁÓWNIE POZIOM 

SELEKTYWNEJ I 

WSKAZUJĄCEJ



Szkolenia prowadzone 

przez „BORPA” i 

adresowane do:

Kadry 
pedagogicznej i 

innych grup 
zawodowych

Dzieci i młodzieży 

bydgoskich szkół

Rodziców i 
innych 

dorosłych



Kompetencje profilaktyka

❖ wiedza (nt profilaktyki, etapów rozwojowych, 
sygnałów ostrzegawczych, rodzajów 
substancji psychoaktywnych i uzależnień, 
procesu grupowego)

❖ umiejętności (komunikacyjne, 
konstruktywnego odreagowania emocji, 
umiejętność budowania i utrzymania 
autorytetu, empatii, pozytywnego 
modelowania, praca z grupą)

❖ motywacja do podejmowania działań 
profilaktycznych  



Imprezy jako forma masowa
❖ „Razem z profilaktyką po zdrowie”

Osiedla (Flisy, Wilczak, Prądy, Jary, Miedzyń, Błonie, Kapuściska, Stary 
Fordon, Osiedle Tatrzańskie)

❖ „Ostatni dzwonek przed wakacjami” maj/czerwiec – cykliczna impreza 
dla rodzin połączona z Festynem Rodzinnym „Bądźmy razem” –
Myślęcinek

❖ Festyn Rodzinny „Bądźmy razem” – charakter cykliczny. Współorganizacja 
z Caritasem – Myślęcinek Różopole – maj/czerwiec

❖ Koncerty Profilaktyczne np. „W pułapce złudzeń” Kinoteatr „Adria”, 
„Hejtujemy dopalacze” Łuczniczka

❖ Zakończenie Lata – imprezy osiedlowe (sierpień)

❖ Dzień Profilaktyka – cykliczna (październik)

❖ Mikołajki – cykliczna (grudzień)

❖ „Gwiazdka z sercem” – cykliczna – Opera/Filharmonia (grudzień)

❖ Udział w kampaniach ogólnopolskich takich jak: „Zachowaj trzeźwy 
umysł” i „Postaw na rodzinę”

Oprócz tego jesteśmy współorganizatorami z innymi placówkami festynu 
rekreacyjnego, pikniku rodzinnego i plenerowych imprez



Festyn rodzinny „Bądźmy Razem” - Różopole 



Półkolonie profilaktyczne



Kolonie profilaktyczne



Wakacyjne Place Zabaw



Dzień Profilaktyka – Opera Nova



Dzień Profilaktyka – Opera Nova



„Gwiazdka z sercem” - Filharmonia



Mikołajki – świetlice



AKADEMIA RODZICA
❖ Powstała w 2002 r. dla wszystkich rodziców miasta 

Bydgoszczy/zgodnie z pierwszym czynnikiem chroniącym

❖ Cel - poprawa relacji rodzic-dziecko i  zwiększenie 
umiejętności rodzicielskich; zachowania i postępowania w 
sytuacjach kryzysów rozwojowych oraz 
eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi. 

❖ Zajęcia warsztatowe oraz wykładowe prowadzone są w 
Ośrodku od października danego roku do maja roku 
następnego 

❖ W trakcie corocznych obchodów „Dnia Profilaktyka” w 
Operze Nova odbywa się uroczysta inauguracja każdej 
nowej edycji oraz zakończenie poprzedniej poprzez 
wręczenie indeksów oraz dyplomów.





Dziękuję za uwagę i 
spotkanie! ☺


