REKOMENDOWANE PROGRAMY W OBSZARZE PROFILAKTYKI I WYCHOWANIA

PROGRAM
DOMOWYCH DRUŻYN

PROGRAM
Program
Domowych
Detektywów
„Jaś
i Małgosia
na tropie”
Fantastyczne
możliwości

Kto prowadzi
szkolenia/udziela
informacji

LABORATORIUM WIEDZY
POZYTYWNEJ

PROFILAKTYKA UNIWERSALNA
CELE

DLA KOGO PRZEZNACZONY
Uczniowie klas IV lub V szkół
podstawowych oraz ich
rodzice




opóźnienie inicjacji alkoholowej
wśród dzieci
ograniczanie problemów związanych
z piciem alkoholu poprzez
wzmacnianie rodzinnych,
indywidualnych i rówieśniczych
czynników chroniących

KTO MOŻE REALIZOWAĆ
Może być realizowany przez:
nauczycielI oraz pedagogów
szkolnych, którzy ukończyli 8h
szkolenie warsztatowe

Uczniowie klas V lub VI szkół
podstawowych oraz ich
rodzice
Pracownia Profilaktyki Młodzeiżowej Pro-M
Zakład Zdrowia Publicznego, Instytut Psychiatrii i Neurologii ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
tel. (22) 45 82 630,
e-mail: agapisar@ipin.edu.pl
Centrum Edukacyjne Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH
tel 22/839 80 89; 22/439 03 11
e-mail: profilaktyka@etoh.edu.pl
strona internetowa: www.etoh.edu.pl
Może być realizowany przez:
Uczniowie:
Osoby posiadające certyfikat
 ukształtowanie postaw uczestników
uprawniający do prowadzenia
aprobujących abstynencję od
zajęć Laboratorium
alkoholu i innych substancji
Zajęcia z uczniami powinno
psychoaktywnych:
Uczniowie w wieku 13–14 lat,
realizować dwóch
 pozytywny stosunek do
ich rodzice i nauczyciele
prowadzących.
abstynencji,
Dla zwiększenia skuteczności
 wiedza na temat zagrożeń
oddziaływań profilaktycznych,
związanych z używaniem
jeśli istnieje taka możliwość,
substancji psychoaktywnych
osoby prowadzące sesje powinny
 nieużywanie substancji
uczestniczyć w superwizji

WKŁAD MATERIALNY
Koszt szkolenia
Zakup materiałów dla klas

Koszt szkolenia i
ewentualnych superwizji
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PROGRAM

Kto prowadzi
szkolenia/udziela
informacji

ARCHIPELAG SKARBÓW

PROFILAKTYKA UNIWERSALNA
CELE
KTO MOŻE REALIZOWAĆ
psychoaktywnych
grupowej.
Rodzice:
 wzmacnianie takich postaw rodziców
wobec kwestii (potencjalnego)
używania przez ich dzieci alkoholu
i innych substancji psychoaktywnych,
które będą wspierać abstynencję
 poprawa klimatu społecznego szkoły
Nauczyciele:
 poprawa klimatu społecznego szkoły
 wzrost wiedzy o prawidłowościach
okresu dorastania – perspektywa
psychologiczna
 wzrost wiedzy i umiejętności
w zakresie pomagania osobom
używającym substancji
psychoaktywnych
Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa
tel. (22) 530 62 80, faks (22) 530 62 81
e-mail: osb@monar.org
Może być realizowany przez:
Cele programu w zakresie
3–4-osobowy zespół
 profilaktyka w obszarze korzystania
Uczniowie klas 8 (II, III
certyfikowanych trenerów
z substancji psychoaktywnych, 
gimnazjum) i I-II szkół
posiadających uprawnienia
profilaktyka przemocy
ponadgimnazjalnych
wydane przez Instytut
 profilaktyka depresji i prób
(duże grupy: 60-200 os.),
Profilaktyki Zintegrowanej.
samobójczych
ich rodzice
 profilaktyka ciąż nastolatek
oraz wychowawcy
i profilaktyka zakażeń przenoszonych
i nauczyciele
drogą płciową
 profilaktyka seksualizacji
DLA KOGO PRZEZNACZONY

WKŁAD MATERIALNY

Koszt realizacji
8 godzin lekcyjnych
w układzie dwóch
mityngów, z których każdy
trwa około 3,5 godziny
zegarowej i składa się
z trzech części rozdzielonych
przerwami
Spotkanie dla rodziców trwa
1-1,5 godziny zegarowej
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PROGRAM

Kto prowadzi
szkolenia/udziela
informacji

PRZYJACIELE ZIPPIEGO

Kto prowadzi
szkolenia/udziela
informacji

PROFILAKTYKA UNIWERSALNA
CELE
KTO MOŻE REALIZOWAĆ
WKŁAD MATERIALNY
Cele ogólnoprofilaktyczne: 
Szkolenie dla rady
 ukazanie znaczenia asertywności
pedagogicznej trwa około
i trening zachowań asertywnych,
1,5 godziny zegarowej
 wzmacnianie więzi z rodzicami,
nauczycielami oraz identyfikacji
z własnym systemem wartości –
religijnym lub świeckim
Fundacja Instytut Profilaktyki Zintegrowanej ul. Ogrodowa 8, 05-230 Kobyłka k. W-wy
Osoba do kontaktu: Matteo Sala, tel. 501 085 538 (w dni robocze, w godzinach pracy),
e-mail: matteo.sala@ipzin.org
Fundacja „YAQ projekt – Pracownia Rozwoju Społecznego”
Czarny Las 17, 42-289 Woźniki
Prezes Zarządu Głównego : Leszek Szawiński (telefon 606 725 155)
nauczyciele pracujący z dziećmi
6 części tematycznych
w
wieku
5-9
lat
przeszkoleni
(po 4 spotkania w każdej
 wyposażenie małych dzieci
przez trenera programu
części):
w podstawowe kompetencje
Przyjaciele Zippiego,
społeczno-emocjonalne, które
reprezentującego Centrum
pomagają radzić sobie w sytuacjach
Uczniowie w wieku 5-9 lat
trudnych, a w przyszłości pozwolą im Pozytywnej Edukacji lub
placówkę doskonalenia
dobrze funkcjonować w relacjach
nauczycieli, na podstawie umowy
z innymi i unikać zachowań
o współpracy z CPE
ryzykownych
(12 godz. dydaktycznych)
Centrum Pozytywnej Edukacji ul. Sochaczewska 31b, 01-327 Warszawa
tel. 608 370 777
e-mail: info@pozytywnaedukacja.pl
Krajowy koordynator programu: Elżbieta Nerwińska – tel. 608 370 777
Placówki doskonalenia nauczycieli i reprezentujący je trenerzy na terenie całego kraju – na podstawie umów zawieranych z CPE
(lista adresowa znajduje się na stronie internetowej www.pozytywnaedukacja.pl/lista trenerow).
DLA KOGO PRZEZNACZONY
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PROGRAM

PROGRAM
PROFILAKTYCZNOWYCHOWAWCZY
EPSILON

Kto prowadzi
szkolenia/udziela
informacji
PROGRAM
PRZECIWDZIAŁANIA
PRZYJMOWANIU
SUBSTANCJI
UZALEŻNIAJĄCYCH PRZEZ
UCZNIÓW UNPLUGGED

PROFILAKTYKA UNIWERSALNA
CELE

DLA KOGO PRZEZNACZONY

Uczniowie w wieku 7-9 lat, a
także wychowawcy klas
biorących udział w programie
oraz rodzice uczniów




rozwijanie umiejętności osobistych
i społecznych dzieci
poprawa ich psychospołecznego
funkcjonowania

KTO MOŻE REALIZOWAĆ
Może być realizowany przez:
zewnętrznych realizatorów przy
współudziale nauczyciela, który
bierze udział w 30-godzinnym
szkoleniu stanowiącym element
programu. Ponadto uczestniczy
w spotkaniu informacyjnym (3
godz.) umożliwiającym poznanie
przed realizacją każdego modułu
programu, jego celów i przebiegu
realizacji, a także w spotkaniu
konsultacyjnym (3 godz.)

WKŁAD MATERIALNY
Koszt realizacji zajęć i
szkolenia nauczyciela
Program obejmuje 60 godzin
podzielonych na trzy
moduły: praca z uczniami
w wymiarze 24 godzin,
praca z wychowawcą
w wymiarze 30 godzin,
praca z rodzicem
w wymiarze 6 godzin.

Stowarzyszenie Epsilon ul. Łukasińskiego 45, 43-300 Bielsko-Biała
Osoba upoważniona do udzielenia informacji: Grzegorz Pytel, tel. (33) 814 46 28, faks: (33) 486 54 38
e-mail: epsilon@epsilon.org.pl,
www.epsilon.org.pl.

Uczniowie klas VI-VIII
oraz ich rodzice



ograniczanie używania substancji
psychoaktywnych przez młodzież,
opóźnienie przejścia od fazy
eksperymentalnego ich używania do
fazy używania problemowego

Ośrodek Rozwoju Edukacji Aleje Ujazdowskie 28; 00-478 Warszawa,
tel. (22) 345 37 00
Kto prowadzi
szkolenia/udziela
informacji

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, ul. Dereniowa 52/54; 02-776 Warszawa,
tel. (22) 641 15 01, 855 54 58
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra i Zakład Toksykologii
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PROGRAM

DLA KOGO PRZEZNACZONY

SZKOŁA DLA RODZICÓW
I WYCHOWAWCÓW

Rodzice i wychowawcy,
profesjonaliści, którzy pracują
z rodzicami i chcą
przeciwdziałać zachowaniom
problemowym dzieci
i młodzieży

PROFILAKTYKA UNIWERSALNA
CELE



Kto prowadzi
szkolenia/udziela
informacji



WKŁAD MATERIALNY
Koszt szkolenia
Program składa się z trzech
części tematycznych. 
Część I dotyczy relacji
dorosły–dziecko.
Część II uczy budowania
relacji między dziećmi
(rodzeństwem).
Część III jest skierowana do
rodziców i wychowawców
nastolatków.
Każdy moduł warsztatów
(trzy części programu) trwa
40 godzin dydaktycznych dla
jednej grupy

Może być realizowany przez:
osoby, które uczestniczyły
w warsztatach przygotowujących
do prowadzenia zajęć,
prowadzonych przez trenera
rekomendowanego przez
Stowarzyszenie
Psychoprofilaktyki „Spójrz
Inaczej” w Starachowicach,
i posiadają zaświadczenie o ich
ukończeniu, wydane przez
Stowarzyszenie
Szkolenie trwa 55 godzin

Koszt szkolenia

Ośrodek Rozwoju Edukacji Al. Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa
tel. (22) 570 83 15
Koordynator krajowy w ORE: Maria Talar.


SPÓJRZ INACZEJ

zwiększenie umiejętności
wychowawczych beneficjentów
zmianę postaw wychowawczych
rodziców/wychowawców na takie,
które by zapobiegały lub
minimalizowały wystąpienie
zachowań problemowych/
ryzykownych u dzieci i młodzieży

KTO MOŻE REALIZOWAĆ
Może być realizowany przez:
osoby, które ukończyły szkolenie
pt. Szkoła dla Rodziców
i Wychowawców
wdrażany kaskadowo:
uprawnieni dukatorzy programu
(osoby, które ukończyły kurs
kwalifikacyjny dla edukatorów −
300 godz. + 80 godzin praktyki
pod superwizją) szkolą
specjalistów − realizatorów,
prowadząc dla nich 40-godzinne
warsztaty, dla każdej części
programu oddzielnie.

Uczniowie w wieku 7-10 lat

Zapobieganie uzależnieniom i innym
destrukcyjnym zachowaniom oraz
nieprawidłowej adaptacji społecznej
dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Program realizowany jest
w sposób ciągły przez 3 lata:
w I SP – 22 zajęcia 45minutowe, w II klasie – 21
zajęć, w III klasie – 25 zajęć.
Przed wdrożeniem
programu w szkole
realizatorzy przeprowadzają
spotkanie informacyjne
z rodzicami, dotyczące
samego programu. Podobne
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PROGRAM

Kto prowadzi
szkolenia/udziela
informacji

DLA KOGO PRZEZNACZONY

PROFILAKTYKA UNIWERSALNA
CELE

KTO MOŻE REALIZOWAĆ
dydaktycznych ora z5 godzinna
superwizja

WKŁAD MATERIALNY
spotkanie odbywa się
w trakcie roku szkolnego i na
zakończenie cyklu zajęć, jest
ono poświęcone efektom
realizacj

Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej” ul. Radomska 72, 27-200 Starachowice,
tel. (41) 274 18 00,
e-mail: biuro@spojrz-inaczej.com,
www.spojrzinaczej.pl
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PROGRAM

SZKOLNA INTERWENCJA
PROFILAKTYCZNA

Kto prowadzi
szkolenia/udziela
informacji

FRED GOES NET

DLA KOGO PRZEZNACZONY

PROFILAKTYKA SELEKTYWNA I WSKAZUJĄCA
CEL
KTO MOŻE REALIZOWAĆ

WKŁAD
MATERIALNY/CZASOWY
Koszt szkolenia

Może być realizowany przez:
pracownika szkoły, który brał
udział w dwóch szkoleniach:
Rozmowa z uczniem
Uczniowie ze wszystkich
 ograniczenie używania substancji
rady pedagogicznej lub grupy
Rozmowa z rodzicami
poziomów szkół, którzy
psychoaktywnych przez uczniów
nauczycieli i pedagogów
Rozmowa z uczniem i
sięgają po substancje
szkolnych
rodzicami
 poprawa ich funkcjonowania
psychoaktywne.
I etap – 4-godzinne szkolenie dla
w szkole
rady pedagogicznej
II etap – 12-godzinne szkolenie
dla wybranych nauczycieli
Pracownia Profilaktyki Młodzieżowej „Pro M” Instytut Psychiatrii i Neurologii ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
Osoba do kontaktu: Agnieszka Pisarska,
tel. (22) 45 82 630 e
mail: agapisar@ipin.edu.pl
Fundacja ETOH: ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa
Tel.: (022) 836 80 89, 836 80 80, 8777884, 8777883,Fax: (022) 836 80 81
e-mail:profilaktyka@etoh.edu.pl;
www.etoh.edu.pl
Ośrodek Rozwoju Edukacji Al. Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa
tel. (22) 570 83 15
Uczniowie w wieku 14-21 lat,
Program może być prowadzony
którzy używają alkoholu lub
w pozaszkolnych placówkach
środków odurzających,
(publicznych i niepublicznych)
substancji psychotropowych,
oferujących pomoc
 przeciwdziałanie rozwojowi
środków zastępczych lub
profilaktyczną lub profilaktycznouzależnienia od narkotyków
nowych substancji
leczniczą osobom używającym
i alkoholu
psychoaktywnych w sposób
narkotyków
okazjonalny bądź szkodliwy.
Program nie jest przeznaczony
dla osób używających heroiny
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PROGRAM

Kto prowadzi
szkolenia/udziela
informacji

DLA KOGO PRZEZNACZONY

PROFILAKTYKA SELEKTYWNA I WSKAZUJĄCA
CEL
KTO MOŻE REALIZOWAĆ

lub osób uzależnionych
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii ODDZIAŁ KATOWICE
http://www.ptzn.katowice.pl
Realizatorzy programu w Punkcie Konsultacyjnym PTZN Katowice
Barbara Szczyrba - Maroń; Monika Operchalska
Telefon: 783 225 330 - można zadzwonić ( w godzinach 9 - 16), wysłać sms, nagrać się



WSPOMAGANIE
ROZWOJU
PSYCHOSPOŁECZNEGO
DZIECI NIEŚMIAŁYCH

WKŁAD
MATERIALNY/CZASOWY

Uczniowie nieśmiali w wieku
10-11 lat

przezwyciężanie nieśmiałości poprzez
tworzenie uczestnikom zajęć
warunków do:
 podejmowania aktywności
społecznej,
 rozwijania kompetencji
społecznych,
 kształtowania wyższej i bardziej
adekwatnej samooceny
 optymistycznego stylu wyjaśniania
przyczyn zdarzeń

Może być realizowany przez:
pedagogów, socjoterapeutów,
którzy mają wiedzę na temat
nieśmiałości, przyczyn tego
zjawiska oraz specyfiki
funkcjonowania dzieci
nieśmiałych i potrafią tworzyć
warunki sprzyjające ich
rozwojowi.
Istnieje możliwość pogłębienia
wiedzy na temat zjawiska
nieśmiałości i rozwijania
kompetencji potrzebnych do
prowadzenia zajęć z dziećmi
nieśmiałymi w czasie 20godzinnego szkolenia,
prowadzonego przez autorkę
programu

Program powinien być
realizowany zgodnie
z zawartymi w podręczniku
scenariuszami
i wskazówkami
metodycznymi
Do realizacji zajęć potrzebne
są:
 duża sala, w której
można ustawić
krzesła w kręgu oraz
umożliwiająca
przeprowadzenie
zabaw ruchowych;
 materiały
dydaktyczne, tj.:
białe i kolorowe
kartki, pisaki,
długopisy, zeszyty
(dla każdego dziecka
jeden zeszyt), farby,
arkusze szarego
papieru;
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Kto prowadzi
szkolenia/udziela
informacji

PROGRAM
WSPOMAGANIA
ROZWOJU
PSYCHOSPOŁECZNEGO
DZIECI NIELUBIANYCH
PRZEZ RÓWIEŚNIKÓW
Z POWODU ZACHOWAŃ
ANTYSPOŁECZNYCH

DLA KOGO PRZEZNACZONY

PROFILAKTYKA SELEKTYWNA I WSKAZUJĄCA
CEL
KTO MOŻE REALIZOWAĆ

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
Zakład Pedagogiki Opiekuńczej z Profilaktyką Społeczną ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. (52) 32 16 166,
e-mail: inped@ukw.edu.pl
Może być realizowany przez:
nauczycieli, pedagów,
socjoterapeutów, którzy
posiadają wiedzę dotyczącą
 zmiana statusu społecznego dzieci
prawidłowości rozwoju dzieci
nielubianych w klasie szkolnej na taki,
w wieku szkolnym, specyficznego
który świadczyłby o więk szej
funkcjonowania dzieci
akceptacji przez rówieśników
Uczniowie w wieku 10-11 lat
nielubianych w grupie
 tworzenie dzieciom nielubianym
(IV-V klasa szkoły
rówieśniczej i prawdopodobnych
warunków do:
podstawowej), którzy są
uwarunkowań ich zaburzonego
 rozwijania samokontroli
nielubiani przez rówieśników
zachowania oraz praktyczne
emocjonalnej
z powodu przejawianych
umiejętności prowadzenia zajęć
 rozwijania zdolności do
zachowań antyspołecznych
grupowych o charakterze
decentracji interpersonalnej
(agresywnych
profilaktyczno-wychowawczym
(umiejętności spojrzenia na
i egocentrycznych
rozwijających poznawcze,
różne sytuacje z perspektywy
społeczne i emocjonalne
drugiej osoby),
kompetencje dzieci
 kształtowania poczucia własnej
Osoby prowadzące powinny
wartości.
dokładnie zapoznać się
z zawartymi w opublikowanym
podręczniku informacjami,
Wskazane jest, aby zajęcia

WKŁAD
MATERIALNY/CZASOWY
 ksero kart pracy (25
kart do pracy
indywidualnej i 11
do pracy grupowej

Program składa się z 32 90minutowych (2 godziny
lekcyjne) scenariuszy zajęć,
które powinny być
realizowane dwa razy
w tygodniu. Wszystkie karty
pracy niezbędne do
przeprowadzenia
poszczególnych ćwiczeń
i zabaw, zostały zawarte
w podręczniku jako
załączniki do scenariuszy
zajęć.
Zajęcia powinny być
realizowane w małych
grupach, liczących nie więcej
niż 10 uczestników
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PROGRAM

DLA KOGO PRZEZNACZONY

PROFILAKTYKA SELEKTYWNA I WSKAZUJĄCA
CEL
KTO MOŻE REALIZOWAĆ

WKŁAD
MATERIALNY/CZASOWY

prowadziły dwie osoby,
Kto prowadzi
szkolenia/udziela
informacji

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
Zakład Pedagogiki Opiekuńczej z Profilaktyką Społeczną ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. (52) 32 16 166,
e-mail: inped@ukw.edu.pl
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PROFILAKTYKA UNIWERSALNA
To działania kierowane są do całej populacji, bez względu na stopień ryzyka wystąpienia zachowań problemowych lub zaburzeń psychicznych i dotyczą
zagrożeń znanych, rozpowszechnionych w znacznym stopniu – np. przemocy czy używania substancji psychoaktywnych. Ich celem jest przeciwdziałanie
pierwszym próbom podejmowania zachowań ryzykownych, wzmacnianie czynników chroniących i redukcja czynników ryzyka, ograniczanie inicjacji w
zakresie różnych zachowań ryzykownych oraz zapobieganie nowym przypadkom. Na tym poziomie wykorzystywana jest ogólna wiedza na temat zachowań
ryzykownych, czynników ryzyka i chroniących, danych epidemiologicznych (głównie wyników badań naukowych dotyczących między innymi używania
substancji psychoaktywnych, informacji o wieku inicjacji itp.).
PROFILAKTYKA SELEKTYWNA
To działania kierowane są do grup zwiększonego ryzyka (osób narażonych na działanie poważnych czynników ryzyka), tj.: dzieci osób uzależnionych od
substancji psychoaktywnych, dzieci przysposobione, uczniowie z problemami szkolnymi, miłośnicy „szalonych” imprez itp. Główne działania polegają na
dostarczaniu informacji i uczeniu najważniejszych umiejętności życiowych, uwzględniając specyfikę problemów jednostki lub grupy. Dla dzieci i młodzieży
znajdujących się w grupie podwyższonego ryzyka organizowane są indywidualne lub grupowe działania profilaktyczne (np. terapia pedagogiczna, treningi
umiejętności społecznych, socjoterapia).
PROFILAKTYKA WSKAZUJĄCA
To działania kierowane są do jednostek, których zachowania zaczynają być wysoce ryzykowne (np. nastolatki upijające się w weekendy) i mamy sygnały,
że pojawiają się już poważne problemy związane z ich zachowaniem (np. kłopoty z policją, w domu itp.). Główne działania to indywidualna diagnoza
przyczyn oraz interwencja. Działania te wymagają specjalistycznego przygotowania, dlatego na tym poziomie, w „profilaktykę” częściej angażują się różne
instytucje zewnętrzne, przygotowane do prowadzenia pomocy psychologicznej lub medycznej.
Szczegółowe informacje na temt programów można uzyskać na stronie: http://programyrekomendowane.pl

Opracowanie: na podstawie publikacji Rekomendowane programy profilaktyki uzależnień, wydanej przez Fundację Praesterno oraz informacji na stronach
ORE, stowarzyszeń i organizacji realizujących programy, mgr Ewa Podemska-Pniok, doradca metodyczny ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej i świetlic
szkolnych
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