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Społeczność terapeutyczna to metoda niewątpliwie najbardziej efektywna w  rehabilitacji 
pełnoobjawowego uzależnienia narkotykowego. Jest ona także najlepiej dostosowana do te-
rapeutycznych, wychowawczych i  resocjalizacyjnych potrzeb rehabilitacji narkomanii, wa-
runkowanych złożoną i wieloaspektową, manifestującą się w całym spektrum życia jednostki 
naturą uzależnienia. 

SPOŁECZNOŚĆ TERAPEUTYCZNA 
W REHABILITACJI UZALEŻNIEŃ CZ. I
janusz strzelecki
Ośrodek readaptacyjno-rehabilitacyjny w Anielinie

Geneza społeczności terapeutycznej

Początków społeczności terapeutycznej próbuje się 
poszukiwać w różny sposób, często w czasach bardzo 
odległych (De Leon, 2003, s. 33 i n.). Czasami tak 
odległych, że pojawia się pytanie o możliwość wystę-
powania jakiegokolwiek intencjonalnego następstwa. 
Dotyczy to także osiągnięć Antona Makarenki z lat 20. 
i 30. XX wieku (Kratochvil, 1988, 38 i n.). Znajomość 
jego koncepcji „wychowawczego kolektywu”, wyka-
zującej niezwykłe wprost zbieżności z podstawowymi 
założeniami społeczności terapeutycznej, została nie-
stety ograniczona do obszaru krajów dawnego bloku 
wschodniego. 

Nowożytne początki społeczności terapeutycznej – 
w głównym jej nurcie rozwojowym – mogą budzić 
przerażenie. Sięgają one lat 40. XX wieku. Anglia w cza-
sach II wojny światowej. Do szpitali psychiatrycznych 
trafia coraz większa liczba żołnierzy z różnego rodzaju 
zaburzeniami reaktywnymi, z dzisiejszej perspekty-
wy będącymi objawami zespołu stresu pourazowego 
(Kratochvil, 1988, s. 8 i n.). Lekarze zostali postawieni 
przed następującym zadaniem: jak w jak najkrótszym 
czasie doprowadzić do tego, by jak największa liczba ich 
pacjentów mogła wrócić na front po to, by zabijać in-
nych. Zaczęto w związku z tym stosować psychoterapię 
grupową. W dążeniu do jak najwyższej efektywności
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swojej pracy psychiatrzy zwrócili uwagę na fakt, że większość 
czasu, jaki pacjenci spędzają w szpitalu, jest bezproduk-
tywnie tracona. Po sesji terapeutycznej pacjenci wracali 
do łóżek na umowne 23 godziny, dzielące ich od kolejnej 
sesji. Zainteresowano się zatem tym wszystkim, co dzieje 
się pomiędzy poszczególnymi sesjami terapii. I odkryto, 
po pierwsze, niezwykle bogaty materiał do pracy: różne-
go rodzaju wydarzenia, zjawiska i interakcje pomiędzy 
pacjentami, a także między pacjentami a personelem. Po 
drugie, odkryto także bardzo duży potencjał samopomo-
cowy. Te dwa spostrzeżenia zrewolucjonizowały nie tylko 
sposób prowadzenia terapii, ale także sposób zarządzania 
w ochronie zdrowia psychicznego. Maxwellowi Jonesowi, 
z którego nazwiskiem kojarzony jest tzw. szpitalny wątek 
społeczności terapeutycznej − choć samą nazwę wprowadził 
w 1946 roku Thomas Main (Kratochvil, 1988, s. 8) − udało 
się w wyniku konsekwentnego stosowania podstawowych 
zasad tej metody prowadzić przez wiele lat oddział szpitalny 
bez średniego i niższego personelu. Ci pacjenci, którzy 
czuli się lepiej, zajmowali się tymi, którzy czuli się gorzej, 
samodzielnie przygotowywali posiłki, a nawet prowadzili 
księgowość. 
Po wojnie metodę społeczności terapeutycznej z powodze-
niem stosowano już nie tylko w Wielkiej Brytanii zarówno 
wobec pacjentów neurotycznych, jak i z zaburzeniami oso-
bowości i psychotycznych. Od 1969 roku zaczęto ją stosować 
także – i to był kolejny krok – poza strukturami szpitalnymi. 
Jako pierwszy dokonał tego George Fairweather, który wraz 
ze współpracownikami założył pozaszpitalną społeczność 
dla chronicznych pacjentów psychiatrycznych (Gaś, 1992, 
s. 10). Na przełomie lat 60. i 70. metodę społeczności tera-
peutycznej próbowano stosować – już z mniejszym, żeby 
nie powiedzieć z żadnym powodzeniem – także wobec 
pacjentów uzależnionych od narkotyków, licznie wówczas 
zapełniających szpitale psychiatryczne (Kooyman, 2002, s. 
17). Metoda społeczności terapeutycznej w jej europejskiej 
wersji okazała się w wypadku tych pacjentów nieskuteczna, 
głównie ze względu na jej doktrynalnie demokratycz-
ny charakter, tzn. równouprawnienie w podejmowaniu 
decyzji oraz założenie, że wszelkie decyzje powinny być 
podejmowane na zasadzie konsensusu. W poszukiwaniu 
inspiracji zainteresowano się tym wszystkim, co działo 
się wokół terapii uzależnień narkotykowych w Stanach 
Zjednoczonych. 
A działo się tam sporo, począwszy od 1958 roku, kiedy 
w Santa Monica w Kalifornii Charles „Chuck” Dederich 
utworzył Synanon − wspólnotę narkomanów i alkoholi-

ków, wywodzącą się z Ruchu Anonimowych Alkoholików. 
Synanon był bardzo kontrowersyjną społecznością alter-
natywną (rozwiązaną ostatecznie w USA w 1991 roku 
jako przestępcza organizacja parareligijna), która przez 
początkowe 15 lat swojego istnienia prowadziła skuteczną 
działalność w zakresie terapii uzależnień. U jej podstaw 
leżało stosowanie konfrontacyjnych (bardzo brutalnych) 
technik korekcyjnych (tzw. gier) oraz założenie wyklucza-
jące – m.in. ze względu na domniemaną nieuleczalność 
uzależnienia – możliwość powrotu do społeczeństwa 
zewnętrznego. Synanon, choć różnie oceniany (także 
przez część własnych członków), zainicjował w Stanach 
Zjednoczonych żywiołowy rozwój wielu społeczności 
terapeutycznych, odrzucających postulat bezterminowego 
pobytu, z których największymi i najbardziej znanymi 
pozostają Daytop, Odyssey House i Phenix House (Gaś, 
1992, s. 23 i n.).
Społeczności amerykańskie, z reguły liczebnie dużo większe 
od europejskich, miały z konieczności bardzo ustruk-
turalizowany i zhierarchizowany charakter. Były one 
zarządzane bardziej lub mniej dyrektywnie, a przez to 
mniej demokratycznie, co znajdowało swoje odzwiercie-
dlenie w sposobie prowadzenia terapii. Zakładały one na 
przykład, że możliwość współdecydowania w sprawach 
wspólnych ma charakter rozwojowy, tzn. jest wypraco-
wywana w miarę postępów w terapii, a nie przyznawana 
na jej początku.
O ile wpływ europejskiej wersji społeczności na jej wersję 
amerykańską jest niejasny (poza przejęciem nazwy), o tyle 
wpływ odwrotny jest oczywisty. Amerykańskie społeczności 
terapeutyczne wykazywały dużo większą skuteczność niż 
europejskie. Od początku lat 70. ich doświadczenia były 
bezpośrednio lub pośrednio wykorzystywane początkowo 
w krajach Europy Zachodniej (np. w Anglii, Holandii, 
Szwajcarii, we Włoszech), a później także w innych jej czę-
ściach, inicjując bardzo żywiołowy rozwój tej formy leczenia 
i terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych.
W Polsce – jak na kraj bloku wschodniego – stało się to bar-
dzo wcześnie, bo już w 1978 roku. Wtedy to Marek Kotański 
uruchomił w Głoskowie pod Warszawą pierwszy ośrodek 
stacjonarny skutecznie posługujący się – po początkowym 
okresie prób i błędów – metodą społeczności terapeutycz-
nej. Po nim pojawiły się następne, zakładane początkowo 
przez utworzone przez Kotańskiego Stowarzyszenie Monar, 
a później przez inne organizacje pozarządowe lub organy 
państwowe i samorządowe, dając w 2017 roku blisko 100 
stacjonarnych społeczności terapeutycznych. 
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Polskie społeczności terapeutyczne pracują zazwyczaj 
w specyficznej formule tzw. systemu liderskiego, łączące-
go cechy modelu europejskiego i amerykańskiego. Mają 
one w sposobie prowadzenia terapii charakter mniej lub 
bardziej demokratyczny, choć jednocześnie paradoksalnie 
są zarządzane mniej lub bardziej dyrektywnie. Nie są one 
jednocześnie tak silnie zhierarchizowane jak społeczności 
amerykańskie, w których wszystkie kluczowe decyzje są 
podejmowane przez nieliczną grupę osób. 

Koncepcja uzależnienia

Osoby poszukujące pomocy w związku z uzależnieniem 
od narkotyków (ciężkim zaburzeniem używania substancji 
psychoaktywnych) znajdują się zazwyczaj w rozległym 
kryzysie, obejmującym wszystkie lub prawie wszystkie 
wymiary funkcjonowania fizycznego, intrapsychicznego, 
interpersonalnego, społecznego i duchowego, połączonym 
z subiektywnie motywowaną potrzebą, a później często 
także z obiektywnym przymusem ciągłego bądź okreso-
wego przyjmowania substancji psychoaktywnych. Osoby 
te utożsamiają – do pewnego tylko stopnia słusznie – stan, 
w jakim się znajdują z używaniem narkotyków, a swój pro-
blem identyfikują z brakiem umiejętności ich odstawienia. 
Koncentrują się one w związku z tym – i tego najczęściej 
oczekują od terapeutów – na ponawianych, zazwyczaj 
bezskutecznych próbach utrzymywania abstynencji nar-
kotykowej. Odstawienie substancji – wbrew oczekiwaniom 
– nie tylko jednak nie uwalnia od odczuwanego przez te 
osoby dyskomfortu psychofizycznego, ale wręcz nasila 
jego symptomy. Dzieje się tak dlatego, że uzależnienie 
od narkotyków – generując co prawda swoiste dla siebie 
problemy na poziomie objawowym – nie stanowi rzeczy-
wistego źródła problemów, ale samo jest objawem innego 
pierwotnego źródła problemów. 
Uzależnienie od narkotyków w związku z tym – w kon-
cepcji społeczności terapeutycznej – nie stanowi odrębnej, 
samoistnej jednostki chorobowej (choć oczywiście znajduje 
ono swoje miejsce w klasyfikacjach nozologicznych), ale 
samo w sobie jest objawem głębokiego, wieloaspektowego 
zaburzenia człowieka jako całej osoby (De Leon, 2003,  
s. 57 i n.). Ma ono zatem przyczynowo charakter wtórny 
i reaktywny. 
Źródeł uzależnienia, to znaczy pierwotnego zaburzenia 
osobowego, upośledzającego funkcjonowanie człowieka 
we wszystkich jego aspektach, można poszukiwać w róż-
ny sposób i różnie je definiować, zależnie od przyjętych 

założeń teoretycznych, wyjaśniających przyczyny i naturę 
problemowego używania narkotyków.
Można na przykład utożsamiać uzależnienie – w sposób 
bliski podejściom psychodynamicznym – ze skutkiem 
używania i nadużywania substancji psychoaktywnych 
jako sposobu na radzenie sobie z trudnościami w relacjach 
intrapsychicznych i interpersonalnych. To znaczy z dyskom-
fortem pojawiającym się w wyniku kontaktu z negatywnym 
obrazem samego siebie (ukształtowanym najczęściej we 
wczesnym okresie dzieciństwa) oraz związanymi z nim 
lękiem przed odrzuceniem przez otoczenie i nieumiejęt-
nością wchodzenia w trwałe związki emocjonalne.
Nie zmienia to oczywiście faktu, że na poziomie objawo-
wym zaburzenie używania substancji w miarę rozwoju 
uzależnienia (kiedy używanie narkotyków wchodzi jak 
gdyby w proces „metabolizmu emocjonalnego”) staje się 
problemem samym w sobie – chorobą „samoistną” o da-
jącej się przewidzieć dynamice i przebiegu, przewlekłą 
i nawrotową, manifestującą się różnego rodzaju poważnymi 
zaburzeniami w całym spektrum funkcjonowania jednostki. 

Cele terapii

Z przyjętej dualistycznej, w dwojakim znaczeniu tego ter-
minu, koncepcji uzależnienia wynika, że oddziaływania 
terapeutyczne powinny koncentrować się nie na substancji, 
ale na człowieku jako osobie – dynamicznym, warunkowa-
nym neurobiologicznie, psychologicznie i środowiskowo 
bycie w przestrzeni interpersonalnej i społecznej. Bardzo 
dosadnie ujął to George De Leon (2003, s. 55): „Problemem 
jest człowiek, nie narkotyk”. 
Cele terapii powinny mieć zatem charakter nie tyle ob-
jawowy, ile przyczynowy. Podejście objawowe zmierza 
do wyposażenia osoby uzależnionej w umiejętności 
utrzymywania trwałej lub względnie trwałej abstynencji 
narkotykowej poprzez radzenie sobie z objawami choroby. 
To za mało, zdaniem twórców i uczestników społeczności 
terapeutycznej, ponieważ przypomina to próby gaszenia 
płomieni, a nie źródeł ognia.
Koncepcja społeczności terapeutycznej zakłada przyczyno-
we podejście do problemu uzależnienia. Przyczynowość ta 
rozumiana jest nie jako próba dotarcia i traumatycznego 
skonfrontowania się ze źródłami zaburzeń, to znaczy 
najczęściej z wczesnodziecięcymi bolesnymi emocjami 
fundującymi negatywne autopostawy. Tego rodzaju kon-
frontacja w początkach terapii uzależnienia raczej utrwala 
niepożądane zachowania i postawy, niż je kompensuje. 
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Może się ona jednak okazać niezbędna w późnych okresach 
pobytu w społeczności – jeśli pojawi się potrzeba podjęcia 
pogłębionej psychoterapii indywidualnej. 
Przyczynowość ta oznacza takie przemodelowanie się czy 
też samoprzemodelowanie się w środowisku leczniczym 
społeczności człowieka jako osoby w całym spektrum jego 
funkcjonowania, by uzyskał on lub odzyskał (jeśli taką 
miał) zdolność do satysfakcjonującego życia w możliwym 
do osiągnięcia dobrostanie, bez używania narkotyków i bez 
innych zachowań o destrukcyjnym charakterze.
Według De Leona (2003, s. 86 i n.) podstawowymi celami 
terapii są zmiana stylu życia i zmiana tożsamości (rozumia-
nej jako postawa wobec siebie i świata). Są to cele oczywiście 
niespecyficzne dla metody społeczności terapeutycznej, 
specyficzne jest jednak to, że do ich realizacji dochodzi 
w warunkach społecznego uczenia się wykreowanych 
przez społeczność. Zmiana stylu życia warunkuje zmianę 
tożsamości: im lepiej żyję, tym lepiej o sobie myślę. Zmiana 
poczucia tożsamości jest przy tym fundamentalna. Otóż 
zgodnie z koncepcją społeczności jednym z kluczowych 
elementów terapii jest wzbudzanie nadziei, że narkomanem 
można przestać być. Każdy człowiek ma w sobie potencjał 
umożliwiający pozytywną zmianę, a uzależnienie jest wy-
leczalne, bo można nauczyć się zaspokajać wszystkie swoje 
potrzeby w ich aspekcie fizycznym i psychospołecznym, 
tak by używanie narkotyków stało się zbędne. Oba te pod-
stawowe cele terapii są, w ujęciu De Leona (2003, s. 96 i n.), 
stopniowo osiągane, rozwijane i utrwalane w rozpoczętym 
z chwilą przybycia do społeczności nowym właściwym 
(obyczajnym, prawym) życiu. 
Martien Kooyman (2002, s. 71-72) również uznając, że cele 
leczenia nie sprowadzają się do wyeliminowania niepo-
żądanych zachowań, próbuje je wyeksplikować w sposób 
bardziej szczegółowy. Można byłoby powiedzieć w duchu 
Kooymana, że celem terapii jest:
• wykształcenie i utrwalenie pozytywnego stylu bycia, 

dotyczy to pracy, funkcjonowania w rolach społecznych, 
umiejętności spędzania wolnego czasu,

• zmiana fałszywego, negatywnego obrazu siebie na 
realistycznie pozytywny,

• wykształcenie umiejętności tworzenia dojrzałych 
i bliskich związków z innymi ludźmi,

• zbudowanie podstaw do konstruktywnego radzenia 
sobie ze stresem i cierpieniem,

• wykształcenie – poprzez umiejętność bezpiecznego 
zaspokajania swoich potrzeb – zdolności do cieszenia 
się życiem.

Jest to lista z oczywistych powodów niekompletna. Można 
byłoby uzupełnić ją następującym zapisem:
• uwewnętrznienie społecznie akceptowanego systemu 

norm i wartości, i szeregiem innych.

W poszukiwaniu istoty społeczności

Społeczność terapeutyczna jest podstawową metodą sto-
sowaną w rehabilitacji pełnoobjawowego uzależnienia 
narkotykowego. Społeczność terapeutyczna rozumiana 
szerzej niż tylko jako jeden z rodzajów grupowych zajęć 
terapeutycznych albo po prostu jako grupa pacjentów 
ośrodka stacjonarnego. Szerzej niż jako „sposób organizacji 
zbiorowego życia pacjentów w ośrodku stacjonarnym”, 
szerzej także niż jedynie jako środowisko lecznicze. Szerzej, 
bo społeczność terapeutyczna rozumiana jako odrębna, 
posiadająca poważne zaplecze teoretyczne metoda pracy 
z osobami uzależnionymi (i nie tylko z uzależnionymi).
Jest to metoda niewątpliwie najbardziej efektywna w re-
habilitacji pełnoobjawowego uzależnienia narkotykowego, 
szczególnie w porównaniu z metodami indywidualnymi 
i ambulatoryjnymi. Jest ona także najlepiej dostosowana 
do terapeutycznych, wychowawczych i resocjalizacyjnych 
potrzeb rehabilitacji narkomanii, warunkowanych złożoną 
i wieloaspektową, manifestującą się w całym spektrum 
życia jednostki naturą uzależnienia. 
Metoda ta, zarówno w tradycji europejskiej, jak i amery-
kańskiej, charakteryzuje się paroma fundamentalnymi 
z punktu widzenia efektywności oddziaływań właściwo-
ściami. Są one na tyle dla tej metody specyficzne, a nawet 
definicyjne, że społeczności, ośrodki ich pozbawione, 
przestają być społecznościami terapeutycznymi. Stają się 
jakimiś innymi społecznościami albo – co znacznie lepsze 
– grupami terapeutycznymi funkcjonującymi w warunkach 
stacjonarnych.
Oto te właściwości:
• Społeczność terapeutyczna to jedyna chyba metoda, 

która umożliwia skonstruowanie „całodobowej rzeczy-
wistości terapeutycznej” bez narkotyków i przemocy. 
Tylko zaawansowani w proces terapeutyczny pacjenci 
o długich stażach pobytu w ośrodku są w stanie sku-
tecznie wyegzekwować te dwie brzegowe, wspólne dla 
wszystkich społeczności zasady. Narkotyki „są wszę-
dzie” – w szkołach, na ulicach, w klubach, na dworcach, 
a nawet w więzieniach. We właściwie funkcjonującym 
ośrodku ich nie ma. Dlaczego? Bo pacjenci są „z pro-
blemu” i potrafią coś, co zazwyczaj jest poza zasięgiem 
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profesjonalistów „spoza problemu”. Potrafią jak gdyby 
szóstym zmysłem wyczuć w otoczeniu obecność nar-
kotyku, nawet metabolizowanego (!). I to oni właśnie 
stają się największymi naturalnymi autorytetami dla 
swoich młodszych kolegów, ucząc ich rozwiązywania 
konfliktów i problemów bez użycia przemocy.

• Metoda ta daje możliwość konstruktywnego wykorzy-
stania przerw pomiędzy poszczególnymi „dawkami” 
leczenia i terapii. Przerw szczególnie niebezpiecznych 
dla pacjentów uzależnionych, a najbardziej – dla uza-
leżnionych od opioidów. W terapii indywidualnej 
i grupowej istotne jest to, co się dzieje w trakcie poszcze-
gólnych sesji. Potem jest przerwa, wszyscy się rozchodzą, 
w nieprzewidywalną, pełną zagrożeń i niebezpieczeństw 
„nieterapeutyczną” rzeczywistość. W ośrodku nie ma 
przerw, istotne jest wszystko. Wszystko bądź niemal 
wszystko ma swój terapeutyczny wymiar. Wszyst-
kie codzienne czynności: praca, nauka, zabawa, czas 
poświęcony na odpoczynek i na refleksję. Można powie-
dzieć z pewną przesadą, że w ośrodku terapia odbywa 
się cały czas, 24 godziny na dobę. Niezależnie od tego, 
kiedy się to dzieje – w trakcie zajęć terapeutycznych 
czy na przykład podczas przygotowywania posiłków. 
Nierzadko zresztą więcej się dzieje między zajęciami 
niż w ich trakcie. Materiałem do pracy terapeutycznej 
staje się wszystko, co się dzieje z pacjentami, pomiędzy 
pacjentami oraz pomiędzy pacjentami a personelem. 
I nikt się nigdzie nie rozchodzi, wszyscy zostają.

• Metoda ta pozwala na takie wykreowanie „środowi-
ska leczniczego”, by spełniało ono – jako wspólnota 
– funkcję substytutu rodziny (De Leon, 2003, s. 49), 
dającej oparcie i akceptację, poczucie bezpieczeństwa 
i przynależności, umożliwiając w ten sposób skorygo-
wanie niektórych elementów procesu wychowawczego. 
W społeczności jako „rodzinie zastępczej” terapeu-
ci, wychowawcy mogą pełnić rolę tymczasowych 
przybranych rodziców, zaś pacjenci – rolę starszych 
i młodszych braci i sióstr, przekazujących sobie wza-
jemnie swoje doświadczenie życiowe, obdarzających 
się „odpowiedzialną troską”. W społeczności jak 
w domu rodzinnym istnieje stały rytm dnia i tygo-
dnia, podział codziennych obowiązków, jest czas na 
pracę, naukę, odpoczynek i zabawę. W społeczności 
wszyscy wspólnie przeżywają swoje sukcesy i poraż-
ki, wspierając się wzajemnie i wzbudzając nadzieję. 
Społeczność – jak każda rodzina – ma swoje święta 
rodzinne (np. urodziny i rocznice), ma swoje zwyczaje, 

ma swoich znajomych i przyjaciół. Równocześnie 
jednak społeczność – jak każda rodzina przecież – ma 
swoje „lepsze i gorsze dni”, ma kryzysy, z którymi musi 
sobie radzić. Pojawiają się „czarne owce”, zdarzają 
„ucieczki z domu”, a na co dzień – konflikty i nie-
porozumienia. W społeczności popełniane są także 
błędy, ale jeśli jest ona dojrzała, potrafi je dostrzec 
i – jeśli to możliwe – naprawić.

• Metoda ta pozwala także na wymodelowanie „śro-
dowiska leczniczego” tak, by pełniło ono – jako 
społeczność właśnie – rolę mikrospołeczeństwa (De 
Leon, 2003, s. 49), dając tym samym możliwość nauki 
funkcjonowania społecznego w bezpiecznych, „tre-
ningowych” warunkach. Społeczność to odpowiednik 
zewnętrznego społeczeństwa, jak gdyby jego mała 
replika. Jej członkowie przyjmują określone role 
społeczne, mają zarówno swoje prawa, przywileje, 
jak i obowiązki. W społeczności istnieje podział 
zadań, poszczególne stanowiska, hierarchia i ko-
lejne szczeble kariery. Społeczność ma swój własny 
minisystem prawny (regulamin). Ma organy władzy 
ustawodawczej (zebranie społeczności), wykonawczej 
(najczęściej tzw. zarząd), własną policję (nazywaną 
zazwyczaj ochroną), a nawet granice, które – nie-
mal jak w państwie – nie każdy i nie zawsze może 
przekroczyć. Społeczność terapeutyczna – jak każda 
inna społeczność – ma też swoją historię i filozofię, 
swój język i kulturę, własne tradycje, uroczystości 
i zwyczaje. Między innymi z tego właśnie powodu nie 
ma dwóch takich samych społeczności i ośrodków. 
Społecznością terapeutyczną rządzą podobne prawa 
jak innymi społecznościami czy społeczeństwami. Są 
w niej środowiska opiniotwórcze, grupy nacisku, jest 
walka o wpływy, zdarza się nieuczciwa konkurencja, 
zdarzają zamachy stanu. Mogą się pojawić nadużycia 
władzy, dyktatura, a nawet kult jednostki (to niewąt-
pliwie największe zagrożenia). Dojrzała społeczność 
potrafi sobie jednak z tym poradzić.

• Metoda ta umożliwia także takie ukonstytuowanie 
„środowiska leczniczego”, by spełniało ono rolę swo-
istej szkoły życia (De Leon, 2003, s. 49). Szkoły życia 
permanentnej, bo nie zaocznej, ani nawet dziennej, ale 
całodziennej czy też całodobowej. Ośrodki funkcjo-
nują podobnie jak szkoły. Ale są to szkoły, w których 
materiałem do przyswajania wiedzy i umiejętności 
jest codzienna rzeczywistość, a uczniowie uczą się 
wzajemnie od siebie. Programy ośrodków, tak jak 
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programy szkolne, mają zazwyczaj charakter etapowy, 
stopniowy. W program każdego etapu, każdej klasy 
wpisane są – dostosowane do możliwości rozwojo-
wych ucznia szkoły życia – zadania terapeutyczne. 
Po ich zrealizowaniu dochodzi do „wzrostu wiedzy 
i umiejętności”, pacjent zdaje do następnej klasy 
i zajmuje się kolejnymi zadaniami. Wsparcie, wgląd 
i nacisk społeczności są stopniowo, w miarę postępów 
w terapii, nauce życia zmniejszane aż do pełnego 
usamodzielnienia. To znaczy do ukończenia szkoły.

• Metoda ta daje wreszcie niepowtarzalną okazję 
do „uczenia się poprzez społeczną interakcję – tu 
i  teraz”, jak by powiedział Jones (Kooyman, 2002,  
s. 21). Nie ulega przecież żadnej wątpliwości, że real-
ne, konkretne doświadczenia, aktualnie przeżywane 
problemy i konflikty oraz towarzyszące im emocje 
i myśli mają największy wpływ na kształtowanie się 
postaw i  intensyfikują proces społecznego uczenia 
się. W ośrodku zasadniczo pracuje się nie nad tym, 

co działo się gdzieś i kiedyś, ale nad (albo raczej: na) 
tym, co dzieje się „tu i teraz”. Społeczność nie po to 
żyje razem 24 godziny na dobę, by jej członkowie 
prowadzili dyskurs z cieniami własnej przeszłości. 
Przeszłość jest oczywiście przywoływana, ale głównie 
(choć nie tylko) po to, by wyjaśnić teraźniejszość, po-
głębić wgląd w to, co się aktualnie dzieje – we własne 
reakcje, ograniczenia, lęki. W metodzie społeczności 
terapeutycznej najważniejsze jest działanie, robienie 
czegoś, dzianie się. Daleko ważniejsze niż mówienie, 
a szczególnie – deklarowanie. Ważniejsze niż – choć 
brzmi to ryzykownie – zrozumienie i „poczucie” 
czegoś. Bo żeby coś zrozumieć i „poczuć”, najpierw 
trzeba to zrobić i przeżyć. Działanie, robienie czegoś 
wyzwala uczucia i emocje, te mają wpływ na myślenie, 
a ono z kolei – poprzez „utrwalający wgląd” (De Leon, 
2003, s. 93) – wpływa na zmianę postaw kreujących 
osobistą tożsamość. 

TWORZENIE LOKALNEJ STRATEGII 
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
– PROJEKT SZKOLENIOWY
sławomir Pietrzak
Fundacja Pozytywnej Profilaktyki

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, uchwalona w roku 2005, zwiększyła możliwości 
angażowania się samorządu lokalnego w przeciwdziałanie narkomanii, wprowadzając 
konieczność przygotowania i realizowania przez gminy i województwa lokalnych programów 
przeciwdziałania narkomanii. Gminy i miasta oraz województwa mogą wykorzystywać środki 
uzyskane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na profilaktykę narkomanii oraz na inne 
działania, takie jak wspieranie leczenia czy redukcję szkód.

Po wejściu w życie ustawy Krajowe Biuro ds. Przeciwdzia-
łania Narkomanii wraz z Fundacją Rozwoju Demokracji 
Lokalnej opracowało i przeprowadziło szkolenia dotyczące 
przygotowania i wdrażania gminnego programu prze-
ciwdziałania narkomanii. Beneficjentami tego projektu 
było około 800 gmin z całej Polski (około 1/3 wszystkich 
polskich gmin), a ich efektem było przygotowanie przez 
każdą uczestniczącą w szkoleniu gminę projektu gminnego 
programu przeciwdziałania narkomanii. 

Od zakończenia powyższych szkoleń minęło ponad dziesięć 
lat. W większości gmin zmieniły się osoby odpowiedzial-
ne za przygotowanie i realizację gminnego programu 
przeciwdziałania narkomanii. W roku 2016 została uchwa-
lona ustawa o zdrowiu publicznym, a w roku 2017 zaczął 
obowiązywać Narodowy Program Zdrowia. Te nowe 
akty prawne zmieniły sposób zlecania przez samorządy 
zadań związanych z prowadzeniem polityki narkotykowej. 
Niestety, nowe regulacje prawne nie są tak precyzyjne,




