
Informacje o Placówce stażowej, 
posiadającej rekomendacje Krajowego Biura do prowadzenia staży klinicznych 

w ramach programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od
narkotyków, realizowanych zgodnie z programem określonym przez Ministra Zdrowia w sprawie

szkolenia w dziedzinie uzależnienia.

Pełna nazwa placówki 
Ośrodek Dla Osób Uzależnionych Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej „Nowy Dworek”

Adres placówki
Nowy Dworek 46
66-200 Świebodzin
Woj.lubuskie

Adres do korespondencji
Nowy Dworek 46
66-200 Świebodzin
Woj.lubuskie

Numer telefonu, fax, adres e-mail
068 381 01 67, 068 381 10 91; 0 608 672 206
magiakot@o2.pl; spzoznd@e7.pl

Osoba odpowiedzialna za nadzór nad 
realizacją programu (kierownik 
programu)

Zbigniew Kędracki

Typ placówki:

Ambulatoryjna Dzienna Stacjonarna

X

Zakres przyznanej rekomendacji:

MODUŁ I MODUŁ II

Instruktor Terapii
Uzależnień

Specjalista Terapii
Uzależnień

Instruktor Terapii
Uzależnień

Specjalista Terapii
Uzależnień

X X X X

A. DANE DOTYCZĄCE PLACÓWKI  ORAZ PROGRAMU TERAPEUTYCZNEGO 
REALIZOWANEGO PRZEZ PLACÓWKĘ

Miejsce realizacji stażu

Program będzie realizowany w siedmiu oddziałach Ośrodka Dla  Osób 
Uzależnionych „Nowy Dworek”:
1.filia Kwalifikacja, Jordanowo 53,

2. oddział Nowy Dworek, Nowy Dworek 46,

3. oddział Joker, Jordanowo 53,

4. oddział Glińsk, Glińsk 36,

5. oddział Mała, ul. Mała 5, Świebodzin,

6. oddział postrehabilitacji Hostel, ul. Mała 5, Świebodzin,

7. Poradnia Leczenia Uzależnień, Ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, 
Kostrzyn nad Odrą 66-470

Szczegółowe informacje dotyczące 
bazy lokalowej i warunków 
technicznych umożliwiających 
realizację programu

Ośrodek ma 240 miejsc, 7 oddziałów. Zlokalizowany jest w czterech leżących
nieopodal siebie miejscowościach oraz w Kostrzynie nad Odrą. Komunikacje 
pomiędzy nimi zapewniają kursy ośrodkowych samochodów. 
W Nowym Dworku: 



- Budynek Oddziału „Nowy Dworek”– sala do terapii grupowej, 3 
gabinety terapeutyczne, pomieszczenie do zebrań 
społeczności/jadalnia, pokoje dla Pacjentów 45 miejsc noclegowych, 
pracownia plastyczna, siłownia, pomieszczenia gospodarcze, 
kuchenne, pomieszczenia biurowe Działu Socjalnego.

- zabytkowy park, 3 boiska, szklarnia, kurnik, pomieszczenia 
gospodarcze, 

- Budynek administracji – pomieszczenia biurowe
- Komórka hipoterapii – pomieszczenia gospodarcze, stajnia, sala 

terapeutyczna, pomieszczenie biurowe;
W Jordanowie:

- Budynek „Oddziału Joker” – kuchnia, pokoje dla Pacjentów w tym 
3 z samodzielnymi toaletami 48 miejsc noclegowych, dwie sale do 
terapii grupowej, 4 gabinety terapeutyczne, sala sportowo – 
rekreacyjna, siłownia, bilard, kawiarenka internetowa, sala do terapii 
zajęciowej;

- boisko, pomieszczenia gospodarcze;
- Budynek Oddziału Kwalifikacja – dwie sale do terapii grupowej, 4 

gabinety terapeutyczne, sala do terapii zajęciowej, gabinet 
zabiegowy, podręczna kuchnia, pokoje dla Pacjentów 30 miejsc 
noclegowych;

W Glińsku:
- Budynek Oddziału „Glińsk” – kuchnia, 32 miejsc noclegowych, 

sala do terapii grupowej, pomieszczenie do zebrań 
społeczności/jadalnia, 3 gabinety terapeutyczne;

W Świebodzinie:
- Budynek Oddziału „Mała” i „Hostel” – 22 pokoje z aneksem 

kuchennym i łazienką(2 dwuosobowe, trzy trzyosobowe, 13 
czteroosobowe, 4 pięcioosobowe); 5 pokoi ze wspólną kuchnią i 
łazienką (1 dwuosobowy, 3 trzyosobowy, 1 czteroosobowy, 1 
pięcioosobowy); 11 gabinetów terapii indywidualnej; 4 sale do 
terapii grupowej; sala do arteterapii, sala TV/świetlica; biblioteka; 
kafejka internetowa; hala rekreacyjna (zestaw kulturystyczny, 2 stoły 
bilardowe, stół do ping – ponga, 2 stoły do piłkarzyków; punkt 
gastronomiczny)

W Kostrzynie:
Gabinet lekarski, gabinet pielęgniarski z aneksem do pobierania próbek 
moczu, gwarantującym intymność, gabinet do terapii indywidualnej, sala do 
terapii grupowej, pomieszczenie do wydawania leku substytucyjnego, 
pomieszczenie do przechowywania substytutu, pomieszczenie socjalne dla 
pracowników, poczekalnia, toalety;

Informacje na temat odbiorców 
programu terapeutycznego (przedział
wiekowy, liczba osób itp.)

Ośrodek przyjmuje Pacjentów od 18 – go roku życia, bez górnej granicy 
wieku, uzależnionych od substancji psychoaktywnych (F11- F19), 
ubezpieczonych jak i nieubezpieczonych. Prowadzi również program dla osób
uzależnionych z podwójną diagnozą oraz program leczenia substytucyjnego. 
Ilość miejsc - 190 w Oddziale długoterminowym, 25 w Hostelu, 25 w 
Programie Podwójnej Diagnozy.

Założenia teoretyczne prowadzonych 
oddziaływań

Kompleksowy program terapeutyczny Ośrodka dla Osób Uzależnionych SP 
ZOZ „Nowy Dworek” jest profesjonalnym, wielowarstwowym konstruktem. 
Zakłada on nowoczesne, interdyscyplinarne podejście do problemu 
uzależnienia. Stosowane podejście jest podejściem integracyjnym. 
W warstwie podstawowej, dostępnej również (w formie pisemnego 
opracowania) dla Pacjentów SP ZOZ Nowy Dworek, jest behawioralno – 
poznawczym systemem łączącym założenia dialogu motywującego. Nałożono
nań metodyczną pracę specjalistów w dziedzinach: psychiatria, psychologia, 
psychoterapia, terapia uzależnień i nauki społeczne. 
Program jest tak skonstruowany, że wraz z wydłużającym się okresem 
abstynencji Pacjent zyskuje wiedzę na temat własnego uzależnienia, zakres 
terapii pogłębia się, stopniowo odbiorcy programu zyskują coraz większą 
wiedzę i umiejętności, jednocześnie coraz więcej obszarów ich życia 
poddanych zostaje readaptacji a formy terapii są zbliżone do leczenia 



ambulatoryjnego. Dodatkowo w SP ZOZ Nowy Dworek funkcjonują 
wyspecjalizowane programy w zakresie terapii osób z podwójną diagnozą, 
psychoterapii kobiet, psychoterapii indywidualnej, post – rehabilitacji,  
edukacji prozdrowotnej, hipoterapii i arteterapii – wplecione są one 
w indywidualne programy terapeutyczne Pacjentów, jak również program 
leczenia substytucyjnego. 

Stosowane metody pracy

- praca indywidualna z Pacjentem
- konsultacje diagnostyczne

- diagnoza psychiatryczna
- diagnoza psychologiczna
- diagnoza pedagogiczna
- diagnoza socjalna

- konsultacja psychiatryczna
- konsultacja i terapia psychologiczna
- psychoterapia
- konsultacja i terapia indywidualna specjalisty terapii uzależnień
- indywidualny plan terapii
- terapia behawioralno – poznawcza
- dialog motywujący
- interwencja kryzysowa
- konsultacja pracownika socjalnego
- porada instruktora uzależnień

1. rozmowy terapeutyczne wspierające
2. praca z oporem wg Enrighta
3. rozmowy motywujące do wprowadzania trwałych i 

konstruktywnych zmian we własne życie
4. interwencje terapeutyczne wobec osób o labilnej 

decyzji o pozostaniu w Ośrodku
- indywidualne prace pisemne
- terapia zajęciowa
- czynności pielęgniarskie
- konsultacje lekarskie ogólne
- inne konsultacje specjalistyczne
- badania laboratoryjne

- psychoterapia grupowa 
- behawioralno – poznawcza terapia uzależnienia
- psychodramy
- gry i zabawy grupowe
- działania teatralne i plastyczne
- warsztaty
- edukacja odwykowa
- edukacja zachowań prozdrowotnych
- edukacja w zakresie zakażeń STI
- praca metodą społeczności terapeutycznej
- hipoterapia
- arteterapia
- terapia zajęciowa
- praca z rodzinami osób uzależnionych
- konsultacje telefoniczne
- porady specjalistów (psycholog, specjalista terapii uzależnień)
- konsultacje rodzinne
- motywowanie do podejmowania terapii dla osób współuzależnionych
- ewaluacja 
- prowadzenie dokumentacji
- zespoły interdyscyplinarne 
- Superwizja pracy terapeutycznej
- analiza metodami statystycznymi
-



Opis prowadzonych zajęć 
terapeutycznych

W oddziałach Nowy Dworek, Joker, Glińsk
- trzy razy w tygodniu psychoterapia grupowa (Glińsk cztery razy w 

tygodniu)
- raz w tygodniu społeczność zajęciowa
- raz w tygodniu spotkanie społeczności terapeutycznej 
- codziennie terapia zajęciowa
- terapia psychologiczna i psychoterapia, indywidualna terapia 

uzależnienia, grupa PD, grupa dla kobiet/matek, hipoterapia w 
zależności od potrzeb Pacjenta i kontraktu z nim zawartego, ustalana 
przez zespół interdyscyplinarny w ramach indywidualnego planu 
terapii

W poradni leczenia uzależnień w Kostrzynie
- porada lekarska
- psychoterapia indywidualna
- psychoterapia grupowa
-

B. DANE DOTYCZĄCE PROGRAMU STAŻOWEGO REALIZOWANEGO W PLACÓWCE 
ORAZ WARUNKÓW OFEROWANYCH STAŻYSTOM

Liczba miejsc stażowych
Jednocześnie Placówka może przyjąć 10 stażystów

Informacje dotyczące możliwości 
zakwaterowania uczestników staży 
klinicznych 

Na Oddziale rehabilitacji społecznej w Świebodzinie możliwe jest 
zakwaterowanie dwoje stażystów, w Komórce Hipoterapii pięcioro, 
pozostałe osoby będą miały możliwość wynajęcia noclegu na terenie miasta 
Świebodzin, bądź wsi Nowy Dworek.

Moduł I
Koszt wyżywienia                     15 dni x 8,00 PLN = 120 PLN
Koszt noclegu                          15 dni x 17 PLN = 255 PLN
Suma                                      15 dni x 25 PLN = 375 PLN
Moduł II
Koszt wyżywienia                     10 dni x 8,00 PLN = 80 PLN
Koszt noclegu                          10 dni x 17 PLN = 170 PLN
Suma                                       10 dni x 25 PLN = 250 PLN

Placówka nie pobiera innych opłat za staż od osób objętych 
dofinansowaniem Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii 
oprócz kosztu wyżywienia i noclegu.

PROPONOWANY PROGRAM STAŻU

CEL GŁÓWNY:
 Pogłębienie wiedzy na temat specyfiki pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków 
 Poznanie  możliwości  praktycznego  zastosowania  wiedzy  i  umiejętności  zdobytych  w trakcie  szkolenia

teoretycznego oraz warsztatowego
CELE SZCZEGÓŁOWE 
Cele stażu klinicznego będą dostosowane do modułu, stopnia specjalizacji  i  doświadczenia zawodowego stażysty.
Dzięki  temu,  iż  w  naszej  placówce  funkcjonuje  równolegle  kilka  różnych  programów,  osoba  z  większym
doświadczeniem zawodowym w ramach indywidualnego planu stażu będzie mogła w planie stażu zaakceptowanym
przez jego opiekuna się na zagadnieniu którym będzie szczególnie zainteresowany np. pracy z pacjentami z podwójną
diagnozą, w programie metadonowym itp.

MODUŁ I 120 H 
- Zapoznanie się ze specyfiką pracy w ośrodku stacjonarnym 
- Zapoznanie się  ze strukturą i programem terapeutycznym ośrodka. 
- Zapoznanie się z metodami i formami pracy stosowanymi w ramach realizowanego przez ośrodek programu

terapeutycznego.



- Obserwacja współpracy specjalistów różnych dziedzin w ramach prowadzonych w ośrodku oddziaływań.
- Podniesienie poziomu refleksji na temat własnych możliwości i ograniczeń w roli terapeuty.
- Ćwiczenie umiejętności praktycznych.

MODUŁ II 80 H 
- Zapoznanie się ze specyfiką pracy w ośrodku stacjonarnym i placówce ambulatoryjnej.
- Zapoznanie się ze strukturą i programem terapeutycznym ośrodka.
- Zapoznanie się z metodami i formami pracy stosowanymi w ramach realizowanego przez Ośrodek programu

terapeutycznego.
- Doskonalenie umiejętności pracy zespołowej.
- Podniesienie poziomu refleksji na temat własnych możliwości i ograniczeń w roli terapeuty.
- Doskonalenie umiejętności praktycznych kontaktu indywidualnego z Pacjentem
- Doskonalenie umiejętności pracy z grupa.  
- Trening praktycznych oddziaływań wychowawczych poprzez czynny udział w życiu oddziału.
- Ćwiczenie umiejętności współpracy ze specjalistami różnych dziedzin

INSTRUKTOR
 Doskonalenie umiejętności pracy nad motywacją
 Doskonalenie umiejętności współpracy ze specjalistą
 Doskonalenie umiejętności przygotowywania i prowadzenia zajęć edukacyjnych
 Ćwiczenie umiejętności realizowania zadań wynikających z procesu diagnozy i planu terapii;
 Doskonalenie umiejętności prowadzenia grup terapeutycznych

SPECJALISTA
 Ćwiczenie planowania i prowadzenia procesu diagnozy
 Doskonalenie umiejętności projektowania planu terapeutycznego;
 Doskonalenie umiejętności wykorzystywania różnych metod i technik terapeutycznych w trakcie 

realizacji planu terapeutycznego;
 Ćwiczenie przygotowania i prowadzenia zajęć edukacyjnych i profilaktycznych.

METODY REALIZACJI STAŻU:
 udział w prezentacji struktury ośrodka
 zapoznanie się ze sposobem prowadzenia dokumentacji w ośrodku oraz samą dokumentacją 
 obserwacja pracy specjalistów i instruktorów
 udział w psychoterapii grupowej
 udział w zajęciach społeczności terapeutycznej
 udział w terapii zajęciowej
 mikroedukacja
 współprowadzenie zajęć
 obserwacja i udział w interwencji kryzysowej
 kontakt indywidualny z pacjentem
 prowadzenie przygotowanych samodzielnie zajęć

CZAS REALIZACJI STAŻU:
Staż  kliniczny realizowany w ramach  modułu  I  obejmuje  nie  mniej  niż  120  godzin  w okresie  nie

krótszym niż 14 dni roboczych. Staż kliniczny realizowany w ramach modułu I obejmuje nie mniej niż 80  godzin
w okresie nie krótszym niż 10 dni roboczych. Staż jest dostosowany do czasu pracy oddziałów – dziennie 8 godzin
uczestnictwa w systemie dwuzmianowym: od 8.00 – 16.00 i od 12.00 – 20.00.

PROGRAM STAŻU:
Program  stażu  jest  skonstruowany  tak  by  stażysta  zapoznał  się  z  wielowarstwową  ofertą  Ośrodka.

Elastycznym, dającym  możliwości  indywidualizowania  programem  terapeutycznym.  Stażysta  będzie  miał
możliwość uczestniczyć zarówno w terapii poznawczo – behawioralnej, stricte związanej z uzależnieniem jak i
rehabilitacji  i reintegracji  społecznej  pacjentów,  która  odbywa  się  w warunkach  zmniejszonego  nadzoru.
Zwracając baczną uwagę na indywidualne potrzeby naszych podopiecznych standardowo dokonujemy diagnozy
zaburzeń  psychicznych  i  osobowościowych,  tak  by  dzięki  dobrej  diagnostyce  dobierać  odpowiednie
oddziaływania. Uczestnik stażu będzie miał możliwość przyjrzeć się w jaki sposób dostosowujemy czas i metody
pracy z pacjentem do jego indywidualnych potrzeb, oraz w jaki sposób wplatamy w program ośrodka specyficzne
oddziaływania  w  postaci:  psychoterapii  indywidualnej  zaburzeń  oraz  grupy  psychoterapeutycznej  dla  kobiet,
grupy psychoterapeutycznej dla pacjentów z podwójną diagnozą, hipoterapii, arteterapii. 

Program  stażu  klinicznego,  wymagania  dotyczące  aktywności  i  samodzielnego  realizowania
zaplanowanych  z  opiekunem  zadań  będzie  dostosowany  do  modułu,  stopnia  specjalizacji  i  doświadczenia
zawodowego stażysty. 

Stażysta  rozpoczyna  staż  od  spotkania  z  opiekunem  stażu  i  ustalenia  planu  oraz  warunków  stażu.
Zapoznaje  się  z programem  i strukturą  Ośrodka.  Stażysta  w  Oddziale  Kwalifikacji  bierze  udział  w procesie



przyjmowania  Pacjentów  do  ośrodka.  Bierze  udział  w  procesie  diagnostycznym  i kwalifikacyjnym  do
poszczególnych oddziałów Ośrodka. Zapoznaje się ze sposobem prowadzenia dokumentacji w Ośrodku. 

Stażysta przechodzi do jednego z oddziałów rehabilitacji uzależnień znajdującego się w jednej ze wsi:
Jordanowo,  Nowy Dworek bądź Glińsk. Uczestniczy w pierwszym kontakcie z Pacjentem na oddziale.  Bierze
udział  w charakterze  obserwatora  i/lub koterapeuty  w poznawczo  –  behawioralnej  psychoterapii  grupowej
uzależnień.  W  ramach  grup  terapii  uzależnień  przeprowadza  zajęcia  edukacyjne.  Aktywnie  uczestniczy  w
spotkaniach  społeczności  terapeutycznej.  Bierze  udział  w  codziennych  spotkaniach  zespołu  terapeutycznego
oddziału.  Stażysta  odbywający  staż  w  ramach  modułu  II  w  zakresie  specjalisty  przygotowuje  samodzielnie
diagnozę  problemową Pacjenta oraz  współtworzy plan terapii  podczas spotkania zespołu interdyscyplinarnego
(klinicznego). Stażysta obserwuje pracę zespołów interdyscyplinarnych. Zapoznaje się z funkcjonowaniem i pracą
działu socjalnego.  Przeprowadza krótką interwencję kryzysową.  W miarę możliwości  bierze aktywny udział w
interwencji kryzysowej. W ramach terapii zajęciowej wspólnie realizuje z Pacjentami przygotowany przez siebie
dowolny projekt (zajęcia, gry zespołowe bądź warsztaty – do ustalenia z opiekunem stażu). Każdorazowo stażyści
omawiają  przebieg  i dynamikę  grupy  z osobami  prowadzącymi  oraz  przebieg  prowadzonych  przez  siebie
interwencji  i  spotkań  z  Pacjentami  z  opiekunem  stażu.  Biorą  czynny  udział  w  minimum  jednych  zajęciach
hipoterapii. 

Stażysta  przechodzi  do  oddziału  rehabilitacji  i  reintegracji  społecznej  w  mieście  Świebodzin.  Zapoznaje  się  z
warunkami pracy oddziału o zmniejszonym nadzorze.  Bierze udział  w charakterze koterapeuty w zajęciach grupy
nawrotów i  grupy terapii  krótkoterminowej.  Bierze  udział  w charakterze  koterapeuty  w  terapeutycznych  grupach
zaawansowanych etapu reintegracji społecznej. Stażysta współtworzy z terapeutą prowadzącym i jego Pacjentem plan
reintegracji  społecznej. Obserwuje etapy realizacji planu reintegracji  społecznej. Bierze udział w zebraniu zespołu.
Obserwuje  grupę  terapii  podtrzymującej  w  hostelu.  Każdorazowo  stażyści  omawiają  przebieg  i dynamikę  grupy
z osobami  prowadzącymi.  Wysłuchują  informacji  zwrotnych  od  Pacjentów i  zespołu  terapeutycznego.  Stażysta  w
ramach  stażu  modułu  II  uczestniczy  i  obserwuje  pracę  poradni  w  Kostrzynie.  Podsumowują  i omawiają  staż  z
opiekunem.

Opracowano na podstawie materiałów nadesłanych przez Placówkę
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