„Daj siebie innym” – to proste i szlachetne zawołanie, nawiązujące do ideologii
franciszkańskiej, stało się mottem działania jednego z największych
pozarządowych ruchów społecznych w historii Polski.
MONAR – swój początek zaznaczył 15-go października 1978 r. Tego dnia
Marek

Kotański

wyprowadził

grupę

pacjentów

ze

szpitala

neuropsychiatrycznego w Garwolinie do tworzącego się ośrodka terapii
uzależnień w Głoskowie. Tworzony spontanicznie system, oparty o model
społeczności terapeutycznej Synanon, był pierwszą w Polsce, a zarazem w całej
środkowo-wschodniej Europie, propozycją podmiotowego traktowania pacjenta,
jako osoby współodpowiedzialnej za proces terapii. MONAR od początku lat
80-tych stawał się synonimem pomocy osobom uzależnionym i bezradnym
społecznie.
Marek Kotański – jeden z założycieli MONARu był motorem tej organizacji,
jej charyzmatycznym przywódcą, z czasem stał się jedną z najbardziej
rozpoznawalnych postaci życia publicznego w Polsce. Do dnia tragicznej
śmierci – 19 sierpnia 2002r. – jego pozytywne szaleństwo i ciągle nowe
pomysły na naprawę niedoskonałego świata sprawiały, że MONAR w opinii
społecznej stawał się lekiem na wszelkie dolegliwości, choroby, zło, patologię i
zaniedbanie.
Marek Kotański dawał ludziom potrzebującym nie tylko pomoc doraźną,
materialną czy też psychologiczną, potrafił ofiarować bliźnim najcudowniejszą i
najważniejszą rzecz – nadzieję. Poprzez swoją wyrazistą postawę, wpajał

współpracownikom przekonanie o konieczności humanitarnego i empatycznego
podejścia do wszystkich potrzebujących.
Historia MONAR-u to historia aktywności, rozbudowy oraz rozwoju oferty
terapeutycznej, leczniczej, profilaktycznej i pomocowej skierowanej do ludzi
oczekujących na wsparcie – chorych, uzależnionych, wykluczonych społecznie,
bezdomnych, ubogich, zagubionych. Nazwa MONAR zawiera w sobie
różnorakie formy oddziaływania na społeczeństwo, które redukując napięcia
wywołane przez zjawiska narkomanii i bezdomności, jednocześnie umożliwiają
rozwój nowoczesnej profilaktyki i wypracowywanie wysokich standardów
pracy z osobami wykluczonymi społecznie, tak, aby jak najwięcej z nich
społeczeństwu przywrócić.
W wymiarze etycznym pojmujemy swoją misję, jako przywracanie
godności i człowieczeństwa tym, którzy w bezradności lub chorobie o sobie
zapomnieli, zagubili się w trudnej i niezrozumiałej dla siebie rzeczywistości, a
przez innych postrzegani bywają jako „margines” i „patologia”. W wymiarze
merytorycznym dajemy takim ludziom coraz bardziej profesjonalną ofertę
kompletnej i rzetelnej pomocy, zgodnej z najwyższymi standardami
jakościowymi,
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wykwalifikowany

personel

w

wyspecjalizowanych placówkach leczniczych i opiekuńczych. Lansujemy życie
bez narkotyków, otwartość i wrażliwość na innych, czynienie dobra,
odpowiedzialność za własne życie i wiarę w nieograniczone możliwości
człowieka.
Po śmierci Marka Kotańskiego, gdy wielu zdawało się, że MONAR nie
przetrwa, nastąpił czas koniecznych zmian i dążenia do stabilizacji. Trudu tego
podjęły się osoby, które wspólnie z Markiem Kotańskim tworzyły dotąd historię
Stowarzyszenia MONAR. Dzięki temu MONAR może dziś świętować swoje
XXX-lecie.
MONAR dzisiaj to zintegrowany, profesjonalny, nowoczesny i wieloaspektowy
system przeciwdziałania narkomanii, bezdomności i zagrożeniom społecznym

oraz niesienie szeroko rozumianej pomocy osobom pozostającym w trudnej
sytuacji

życiowej
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Kompleksowa oferta obejmuje profilaktykę uzależnień, rehabilitację i terapię
uzależnień, redukcję szkód oraz readaptację społeczną. Na terenie całej Polski
MONAR prowadzi 132 różnego typu placówki (między innymi 32 ośrodki
stacjonarne dla osób z problemem narkotykowym, 32 poradnie profilaktyki i
terapii uzależnień, 6 ośrodków dziennych, 55 ośrodków MARKOT dla osób
bezdomnych, ludzi starszych, chorych, samotnych matek z dziećmi i
wszystkich, którzy szukają schronienia i pomocy oraz 8 programów redukcji
szkód). Przez 30 lat swej działalności program terapii w ośrodkach
stacjonarnych MONAR ukończyło ponad 14.500 osób, poradnie udzieliły
prawie 3 miliony porad, a z pomocy MARKOTU skorzystało ponad 200 000
osób potrzebujących pomocy.
Monarowski Ruch Czystych Serc zrzesza 28 klubów działających na rzecz
profilaktyki w wielu miastach Polski.
Stowarzyszenie MONAR zatrudnia dzisiaj ponad 700 osób, realizuje wiele
projektów poza granicami kraju, jest partnerem i członkiem największych
światowych organizacji pomocowych.
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