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Informacje ogólne o Programie

Nazwa programu profilaktycznego: Wolni od …
Fundator: Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych
Data rozpoczęcia Styczeń 2016
Data zakończenia Listopad 2016
Cele programu: - przeciwdziałanie uzależnieniom,

- minimalizowanie zachowań 
ryzykownych wśród dzieci i młodzieży,
- popularyzowanie alternatywnych form 
spędzania czasu wolnego,

Grupa: Uczniowie szkół podstawowych 
i gimnazjów Gminy Police

I. Założenia programu

„Wolni  od  ”  to  program  profilaktyczny  realizowany  wśród  uczniów  Gminy

Police od 2005 roku. W roku 2016 skupiliśmy się przede wszystkim na wyrabianiu

kluczowych  umiejętności  interpersonalnych  u  uczniów  w  zakresie  podejmowania

właściwych  decyzji  oraz  prezentowania  zachowań  społecznie  akceptowanych.

Niezbędne  jest  ukazywanie  zagrożeń  we  współczesnym świecie  (cyberprzemoc),

a także modelowanie pozytywnych postaw w zakresie spędzania czasu wolnego bez

Internetu  i  urządzeń  elektronicznych,  cyberprzemocy,  zdrowego  stylu  życia,

komunikacji w grupie rówieśniczej, sposobów radzenia sobie w sytuacji konfliktu a

takżę  przestrzeganiu  zasad  i  odpowiedzialności  prawnej  nieletnich.  Działaniami

zostali objęci uczniowie, rodzice, nauczyciele i środowisko lokalne.

II. Podstawa programu

Podstawą Programu Profilaktycznego  „Wolni  od”  stały  się  przeprowadzone

diagnozy oraz obserwacje i  doświadczenia pozyskane przy realizacji  poprzednich

edycji oraz raport diagnozujący profilaktykę w Gminie Police „Problemy związane  

z piciem alkoholu, używaniem narkotyków i przemocą rówieśniczą w szkole w ocenie

uczniów i rodziców”.  
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III.  Finanse

Program Profilaktyczny „Wolni od...” został zrealizowany z funduszy Gminnej

Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych.  Środki  zostały  przeznaczone  

na materiały promocyjne oraz zajęcia plenerowe promujące zdrowy tryb życia.  

IV.  Realizacja programu

Pracę  nad  realizacją  tegorocznej  edycji  „Wolni  od…”  rozpoczęliśmy

od rozpoznania potrzeb odbiorców. Za pomocą kwestionariusza ankiet pozyskaliśmy

informacje  dotyczące  zjawiska  uzależnień  wśród  dzieci  i  młodzieży.  Ankietę

wypełniali uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum. 

Analiza  wyników  ankiety  dotyczącej  problemu  uzależnień  wśród  dzieci

i młodzieży pokazują,  iż  uczniowie  mają  wiedzę  od  czego  można  się  uzależnić.

W szerokim wachlarzu propozycji zagrożeń wskazanych przez uczniów znalazł się

także telefon  komórkowy.  Stałe  udoskonalanie  sprzętu  komunikacyjnego sprawia,

iż niejednokrotnie telefony uczniów wyposażone są w Internet, co może mieć wpływ

na wzrost ryzyka uzależnienia się młodych ludzi od korzystania z niego. Uczniowie

mają świadomość,  że nałogiem mogą stać się  także słodycze,  telewizja,  zakupy,

hazard i złe towarzystwo. 

W pracy profilaktycznej z młodzieżą skupiliśmy się na budowaniu społecznie

akceptowanych  systemów  wartości,  komunikacji,  budowaniu  prawidłowych  relacji

w grupach  rówieśniczych,  a  także  niwelowaniu  napięć  powstających  między

rówieśnikami związanych z okresem dojrzewania oraz nad prawidłowymi sposobami

radzenia sobie z zagrożeniami związanymi z cyberprzemocą i używaniem środków

psychoaktywnych.

Działania profilaktyczne miały również na celu propagowanie zdrowego trybu życia

oraz  zmniejszanie  ryzyka  uzależnienia  poprzez  opóźnienie  lub  przeciwdziałanie

inicjacji,  a  także  niedopuszczanie  do  poszerzania  się  kręgu  ludzi  młodych

eksperymentujących z legalnymi i nielegalnymi używkami. 

Uatrakcyjnieniem  oddziaływań  w  pracy  z  młodzieżą  było  zorganizowanie

imprez profilaktyczno – sportowo – rekreacyjnych, podczas których dzieci w formie

zabawy zwiększały swoją wiedzę na temat bezpiecznych zachowań (przykładowe

zadania zamieszczone są w załączniku). 
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W  szkołach,  w  których  realizowany  był  program  odbywały  się  zajęcia,

przedstawienia, konkursy plastyczne i literackie oraz przedsięwzięcia profilaktyczne –

zdjęcia zamieszczono w dalszej części sprawozdania. 

Program Profilaktyczny „Wolni od” wspierały różnorodne instytucje działające

na terenie Polic. Należą do nich: Powiatowa Komenda Policji w Policach, Miejski

Ośrodek  Kultury,  Zespół  Profilaktyki  i  Edukacji  Społecznej  Komendy

Wojewódzkiej  Policji  w  Szczecinie,  Gminne  Biuro  ds.  Przeciwdziałania

Narkomanii, Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna.

Zadania, metody i terminy realizacji programu profilaktycznego „Wolni od…” 
Rok 2016.

ZADANIA METODY TERMIN

Identyfikacja problemu.
Dobór grup do pracy .

Ankiety, wywiad. Luty-Kwiecień
2016.

Uświadomienie i 
promowanie poprzez 
nabywanie poczucia 
kompetencji przez 
ucznia w zakresie:
-komunikacji
-wartości
-agresji i przemocy

Zajęcia profilaktyczne w zespołach 
klasowych z zakresu:
-komunikacji interpersonalnej
-pracy na wartościach
-agresji i przemocy-jak sobie z nimi radzić
-Treningu Zastępowania Agresji
-radzenia sobie z konfliktem
-radzenia sobie ze złością
-profilaktyki zażywania środków 
psychoaktywnych i uzależniających

Marzec-Listopad
2016

Spotkanie z rodzicami Zajęcia z rodzicami:
-zajęcia warsztatowe-Jak rozmawiać ze 
swoim dzieckiem?
-podsumowanie pracy w pierwszej części 
realizacji Programu „Wolni od…”

Kwiecień 2016

Czerwiec 2016

Integracja  uczestników
programu

Rajd pieszy do Trzebieży:
-zabawy ruchowe
-konkursy
-wspólne ognisko

Maj 2016

Udział odbiorców 
projektu w 
profilaktycznych 
kampaniach 
społecznych.

-Konkursy plastyczne
-Konkurs literacki na bezpieczną szkołę
-Happening-spontaniczna profilaktyka

Luty-Listopad
2016

Opracowanie wraz 
uczestnikami Programu 
sztuki teatralnej o 
treściach 
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profilaktycznych, 
promujących zdrowy styl
życia, wolny od 
niebezpiecznych 
substancji, agresji i 
przemocy

Teatr profilaktyczny Listopad 2016

Spotkanie z rodzicami Zajęcia z rodzicami:
-Jak chronić dziecko przed 
uzależnieniami?- prelekcja
-Podsumowanie pracy w drugiej części 
Programu „Wolni od…”

Listopad 2016

Integracja  uczestników
programu

Spotkanie Mikołajkowe
-zabawy ruchowe
-konkursy

Grudzień 2016

Program  „Wolni  od...”  realizowany  był  od  lutego  2016  roku.  Adresatem

oddziaływań  wychowawczo  –  profilaktycznych,  zawartych  w  programie,  byli

uczniowie szkoł podstawowych i gimnazjum.

W okresie od lutego do listopada br. Uczniowie polickich szkół uczestniczyli w

szeregu  zadań.  Dobór  treści  wynikał  z  diagnozy  potrzeb  względem  działań

profilaktycznych.. 

Na  przełomie  lutego  i  listopada  2016  roku  brali  udział  w  zajęciach

profilaktycznych poświęconych w szczególności alternatywnym sposobom spędzania

czasu wolnego bez internetu i urządzeń elektronicznych, cyberprzemocy, zdrowego

trybu  życia  oraz  komunikacji  w  grupie  rówieśniczej,  sposobów radzenia  sobie  w

sytucji konfliktu a także przestrzeganiu zasad i odpowiedzialności prawnej nieletnich.

W marcu i w listopadzie 2016 odbył się „Dzień Profilaktyki” którego celem było

propagowanie i utrwalanie treści profilaktycznych, promowanie pozytywnych postaw

społecznych. Dzieci miały wykonać m. in.  Prace na tematy: „Ściśle tajne – jakich

danych nie umieszam w sieci”, „Dopakuj walizkę – pozytywne rzeczy przydatne w

zdrowym stylu życia wolnym od agresji, przemocy, nałogów”. Tworząc plakaty, hasła

uczniowie mogli wykazać się własną inwencją twórczą. Zadania plastyczne cieszyły

się  dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Prace dzieci  zostały  wystawione na

terenieszkoły.  

W maju  b.r. w ramach programu, „Wolni od….”: odbył się rajd integracyjno-

profilaktyczny, w którym podczas pieszej wędrówki młodzież  ze szkół podstawowych
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i  gimnazjalnych  Gminy  Police  wspólnie  spędzali  czas.   Natomiast  w  czerwcu

uczniowie  wzieli udział w przedstawieniu profilaktycznym „Nie z tej bajki” 

w wykonaniu podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży.

Uczniowie  klas  V  i  VI  w  maju  wzieli  udział  w  badaniu  ankietowym  na  temat

uzależnień, a w październiku uczniowie klas IV i V wzieli udział w ankiecie 

„Ja i szkoła” badającej relacje uczeń – uczeń, uczeń- nauczyciel.

Odbyły  się  spotkania z terapeutą ds. uzależnień na temat „ O lekach, narkotykach i

dopalaczach bez histerii” dla rodziców uczniów  klas VI (w lutym ) i  rodziców klas V 

( w maju).Dzieci brały udział w lekcji z inspektorem ds. nieletnich p. Małgorzatą Litwin

na temat „ Odpowiedzialność prawna nieletnich”.

Ponadto uczestniczyliśmy w imprezie „Ogólnopolska noc profilaktyki” w czasie

której  dzieci  miały  możliwość  spotkania  się  i  porozmawiania  z  funkcjonariuszami

policji.

W  grudniu   2016  r.   odbyło  się   profilaktyczno-integracyjne  spotkanie

mikołajkowe  dzieci  z  gimnazjów  i  szkół  podstawowych  Gminy  Police.  Celem

spotkania  było   pokazanie  radosnego,  aktywnego  sposobu  spędzenia  wolnego

czasu, z elementami  edukacyjnymi z zakresu profilaktyki. 

Różnorodność oddziaływań wychowawczo – profilaktycznych zawartych w programie

i realizowanych na terenie szkoły może przynieść jedynie pozytywny efekt w postaci

zwiększenia u uczniów umiejętności  społecznych,  dzięki  którym będą mogli  lepiej

zrozumieć świat, swoich bliskich. 
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V. Diagnoza i rekomendacje 

W ramach programu profilaktycznego „Wolni od…” przeprowadzono ankietę

dotyczącą uzależnień. Kwestionariusz ankiety wypełniali uczniowie.

Analiza wyników ankiety dotyczącej zagrożeń związanych z uzależnieniami

W ramach realizowanego w szkołach gminnego programu profilaktycznego

„Wolni od…” w kwietniu 2016r. uczniowie klas IV - V Szkoły Podstawowej i uczniowie

klas  I  i  II  Gimnazjum udzielali  odpowiedzi  na  pytania  zawarte  w kwestionariuszu

ankiety dotyczącej świadomości zagrożeń związanych z uzależnieniami.

W badaniu wzięło udział:

- 380 uczniów (191 chłopców i 189 dziewczynek) w szkołach podstawowych,

- 374 uczniów (178 chłopców i 196 dziewczynek) w szkołach gimnazjalnych.

Analiza odpowiedzi na postawione w niej pytania dała informacje dotyczące:

- Czy uczniowie wiedzą od czego można się uzależnić?

- Od kogo ją uzyskują i od kogo chcieliby ją pozyskać?

- Czy wiedzą dlaczego ludzie się uzależniają?

- Czy wiedzą od czego można się uzależnić?

-  Czy  uczniowie  wiedzą  gdzie  może  uzyskać  pomoc  osoba  mająca  problem  z

uzależnieniem.
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Analiza wyników przeprowadzonych badań w polickich szkołach

podstawowych

Poniższy  wykres  przedstawia  zdanie  ankietowanych  odnośnie  rodzajów

zagrożeń, od jakich może uzależnić się nastolatek.

 Liczby nie sumują się do 100 proc., gdyż uczniowie mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

Zarówno  dziewczęta,  jak  i  chłopcy  wskazywali  podobne  źródła  uzależnień.

Najczęstszym wskazywanym rodzajem jest uzależnienie fizjologiczne – substancje

psychoaktywne (narkotyki, dopalacze), alkohol i nikotyna. Drugą grupą wymienianą

przez  ankietowanych  jest  uzależnienie  psychiczne  (psychologiczne)  –  komputer

(tablet,  x-box),  telefon,  telewizja,  gry  i Internet.  94  uczniów dostrzega  zagrożenie

związane z jedzeniem m.in. słodyczy czy fast food (trzykrotnie większa populacja niż

wśród  uczniów  szkół  gimnazjalnych).  Wyniki  ilościowe  z  rozróżnieniem  na  płeć

prezentuje powyższy wykres.      

 
Pytanie  2.  miało  na  celu  poznanie  zdania  uczniów  na  temat  przyczyn

uzależniania się przez ludzi. Poniższy wykres przedstawia odpowiedzi badanych. 
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Liczby nie sumują się do 100 proc., gdyż uczniowie mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

Zdaniem uczniów najczęstszymi przyczynami są: nieświadomość i problemy.

79 uczniów wskazało także na ciekawość, a niewielka grupa badanych uważa, że z

powodu chęci zaimponowania.    

W pytaniu 3. uczniowie wskazywali źródło, z którego czerpią wiedzę odnośnie

uzależnień. 

Liczby nie sumują się do 100 proc., gdyż uczniowie mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

Na  380  ankietowanych  -  227  wskazało  członków  rodziny,  jako  osoby,  od

których zdobywają wiadomości na temat zagrożeń związanych z uzależnieniami, 165

uczniów  wymieniło  zajęcia  w  szkole,  149  telewizję  i  Internet.  9  ankietowanych

odpowiedziało, że o uzależnieniach nikt ich nie informuje.    
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Następny  wykres  ilustruje  odpowiedzi  uczniów  na  pytanie,  czy  potrzebują

dodatkowych informacji o przyczynach i konsekwencjach uzależnień. 

181 uczniów udzieliło odpowiedzi przeczącej. Może to świadczyć o tym, że ich

wiedza w tym zakresie jest dla nich wystarczająca. Natomiast 197 ankietowanych

wyraziło potrzebę poszerzenia wiedzy dotyczącej uzależnień. 

Kolejne,  5.  pytanie  miało  na  celu  poznanie,  z  kim  uczniowie  rozmawiają

o uzależnieniach.

Liczby nie sumują się do 100 proc., gdyż uczniowie mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

Odpowiedzi na analizowane pytanie potwierdzają wskazania w pytaniu 3. Na temat

nałogów największa grupa uczniów (254) rozmawia z rodziną oraz z wychowawcami

i nauczycielami  (106).  62  uczniów  wskazało,  że  z  nikim  nie  rozmawia

o uzależnieniach.    
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W  pytaniu  6.  młodzież  wskazywała  z  kim  chciałaby  porozmawiać  na  temat

różnorodnych uzależnień. 

Liczby nie sumują się do 100 proc., gdyż uczniowie mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

Wśród  osób,  które  młodzież  najliczniej  wskazywała  znalazły  się  osoby  dorosłe:

rodzina  (134  ucz.),  specjaliści  (66  ucz.)  i  wychowawcy,  nauczyciele  (58  ucz.).

Niestety, 88 uczniów nie wskazało osoby, z którą chciałoby porozmawiać na temat

nałogów.   

Następne pytanie  zawarte  w kwestionariuszu ankiety  miało  na  celu  poznanie

opinii  młodych  ludzi  na  temat,  gdzie  lub  u  kogo,  osoby  mające  problem  z

uzależnieniem mogą uzyskać pomoc. 

Liczby nie sumują się do 100 proc., gdyż uczniowie mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.
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Pozytywnym jest fakt, że większość pytanych potrafiła wskazać miejsca wsparcia dla

osób  potrzebujących  pomocy.  Najczęściej  uczniowie  wymieniali  placówki

specjalistyczne – ośrodki terapii uzależnień, poradnię, służbę zdrowia oraz infolinie.   

Analiza wyników przeprowadzonych badań w polickich szkołach

gimnazjalnych

Poniższy wykres przedstawia zdanie ankietowanych odnośnie rodzajów zagrożeń,

od jakich może uzależnić się nastolatek.

Liczby nie sumują się do 100 proc., gdyż uczniowie mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

Zarówno  dziewczęta,  jak  i  chłopcy  wskazywali  podobne  źródła  uzależnień.

Najczęstszym wskazywanym rodzajem jest uzależnienie fizjologiczne – substancje

psychoaktywne (narkotyki, dopalacze), alkohol i nikotyna. Drugą grupą wymienianą

przez  ankietowanych  jest  uzależnienie  psychiczne  (psychologiczne)  –  komputer

(tablet,  x-box),  telefon,  telewizja,  gry  i Internet.  31  uczniów dostrzega  zagrożenie

związane z jedzeniem m.in. słodyczy czy fast food (trzykrotnie mniejsza populacja niż

wśród  uczniów  szkół  podstawowych).  Wyniki  ilościowe  z  rozróżnieniem  na  płeć

prezentuje powyższy wykres.      
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Pytanie  2.  miało  na  celu  poznanie  zdania  uczniów  na  temat  przyczyn

uzależniania się przez ludzi. Poniższy wykres przedstawia odpowiedzi badanych. 

Liczby nie sumują się do 100 proc., gdyż uczniowie mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

Zdaniem uczniów najczęstszymi przyczynami są: problemy (126 ucz.), ciekawość

(79) i chęć zaimponowania (75 ucz.) oraz nieświadomość (68 ucz.).     

W pytaniu 3. uczniowie wskazywali źródło, z którego czerpią wiedzę odnośnie

uzależnień. 

Liczby nie sumują się do 100 proc., gdyż uczniowie mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.
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Na 374 ankietowanych - 173 wymieniło nauczycieli, 125 wskazało rodziców,

jako  osoby,  od  których  zdobywają  wiadomości  na  temat  zagrożeń  związanych  z

uzależnieniami,  112  telewizję  i  Internet.  2  ankietowanych  odpowiedziało,  że  o

uzależnieniach nikt ich nie informuje.    

Następny  wykres  ilustruje  odpowiedzi  uczniów  na  pytanie,  czy  potrzebują

dodatkowych informacji o przyczynach i konsekwencjach uzależnień. 

185 uczniów udzieliło odpowiedzi przeczącej. Może to świadczyć o tym, że ich

wiedza w tym zakresie jest dla nich wystarczająca. Natomiast 175 ankietowanych

wyraziło potrzebę poszerzenia wiedzy dotyczącej uzależnień. 

Kolejne,  5.  pytanie  miało  na  celu  poznanie,  z  kim  uczniowie  rozmawiają

o uzależnieniach.
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Na temat nałogów największa grupa uczniów (141) rozmawia z rodzicami, 95 ucz. z

wychowawcami i nauczycielami, 74 ucz. ze specjalistą i 61 ucz. ze znajomymi. 23

uczniów wskazało na mass media.    

W pytaniu 6. młodzież wskazywała z kim chciałaby porozmawiać na temat

różnorodnych uzależnień.

Wśród  osób,  które  młodzież  najliczniej  wskazywała  znalazły  się  osoby  dorosłe:

wychowawcy,  nauczyciele  (102  ucz.),  specjaliści  (82  ucz.),  rodzina  (79  ucz.).
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Niestety, 90 uczniów nie wskazało osoby, z którą chciałoby porozmawiać na temat

nałogów

Pozytywnym jest fakt, że większość pytanych potrafiła wskazać miejsca wsparcia

dla  osób  potrzebujących  pomocy.  Najczęściej  uczniowie  wymieniali  placówki

specjalistyczne – ośrodki terapii uzależnień, poradnię, służbę zdrowia oraz infolinie.
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Znaczna  większość  młodzieży  (238  ucz.)  jest  świadoma  konsekwencji

prawnych  wynikających  z  podejmowania  zachowań  ryzykownych  w  zakresie

uzależnień.

Rekomendacje

1. Przeprowadzić badanie ankietowe, które pozwoliłoby ustalić powody dla których

uczniowie  badanych  szkół  nie  wyrażają  potrzeby  uzyskiwania  dodatkowych

informacji o przyczynach i konsekwencjach uzależnień.

2. Realizując zadania z zakresu profilaktyki szkolnej warto wykorzystywać różne 

strategie profilaktyczne, m. in. 

-  strategie informacyjne, czyli dostarczenie rzetelnej wiedzy na temat skutków

używania substancji psychoaktywnych (forma przekazu to wykład, pogadanka lub

prezentacja filmu);

-  strategie  edukacyjne,  pomagające  rozwijać  umiejętności  psychospołeczne

uczniów,  takie  jak  np.:  nawiązywanie  kontaktów  interpersonalnych,  sposoby

radzenia  sobie  ze  stresem,  asertywność,  rozwiązywanie  konfliktów.  Zajęcia

realizowane są głównie metodą warsztatową;

-  strategie  alternatyw  ukazujące  różne  formy  spędzania  wolnego  czasu,

rozwijające  zdolności  i  zainteresowania  uczniów  jako  alternatywy  dla

podejmowania zachowań ryzykownych;

- strategie interwencyjne,  których celem jest pomoc w pokonywaniu trudności

oraz wspieranie w sytuacjach kryzysowych.

3. W ramach  oddziaływań  profilaktycznych  skierowanych  do  rodziców podkreślać

potrzebę budowania dobrego kontaktu z dzieckiem, gdyż młodzi ludzie w okresie

dojrzewania  potrzebują  poczucia  więzi  i  przynależności  do  rodziny,  wspierania

poczucia własnej wartości, wiarygodności rodziców, sprawiedliwego traktowania,

poszanowania intymności i dyskrecji oraz stanowczości w ważnych sprawach.

4. W ramach realizowanego programu „Wolni  od…” kontynuować przedsięwzięcia

m.in. rajdy, wycieczki, wskazując alternatywne formy spędzania czasu wolnego,

akcentując bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem i przyrodą.
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Ankietę  „Ja i szkoła”  przeprowadzono wśród uczniów szkół Gminy Police. W

ankiecie wzięło udział:

672 uczniów szkół podstawowych,(klasy IV – VI),

216 uczniów szkół gimnazjalnych (klasy I – III).

Na wykresach umieszczono obie szkoły, wyników nie można porównywać ilościowo

ze względu na sporą różnicę w populacji  respondentów. Jednakże należy zwrócić

uwagę  na  wybory  dokonywane  przez  uczniów   będących  na  różnym  etapie

rozwojowym. 
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Celem ankiety „Ja i szkoła” było poznanie opinii uczniów na temat ich relacji

z  rówieśnikami,  nauczycielami,  zbadanie  atmosfery  poczucia  bezpieczeństwa  w

szkole  oraz  wpływu  środowiska  rodziny  na  wsparcie  w  sytuacjach  zagrożeń   i

osiągania sukcesów.   W Gminie Police ankietowani  uczniowie zarówno w szkole
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podstawowej i  gimnazjum wskazują na dobrą atmosferę, życzliwość i wsparcie ze

strony nauczycieli akceptację w grupie rówieśniczej. Uczniowie w szkołach czują się

dobrze i bezpiecznie.  Mimo różnicy wieku i różnych etapów rozwojowych młodzież

opowiada się za pozytywnymi  relacjami między nauczycielami i uczniami oraz za

możliwością  uzyskiwania  wsparcia,  poszanowania  oraz  pomocy  w  poszukiwaniu

odpowiedzi  na  rozładowanie  stresu,  napięć  wewnątrz  grup,  zapobieganie

wykluczenia  wśród  rówieśników.  Uczniowie  mając  pozytywne  wsparcie  w  grupie

rówieśniczej  i  wśród  mądrych  dorosłych  nie  są  narażeni  na  niebezpieczeństwa

związane z uzależnieniem. Szkoła stwarza możliwości do wszechstronnego rozwoju i

poznania zagrożeń,  ukazuje  alternatywę i  możliwości  wyjścia  z  trudnych sytuacji.

Uczy świadomie spędzać  czas wolny w relacjach koleżeńskich skierowanych na

indywidualne potrzeby każdego z osobna.  Dodatkowa pomoc uzyskana w szkole

minimalizuje stres i zachowania agresywne oraz wspomaga rozładowanie napięć w

przypadku  nieradzenia  sobie  z  emocjami  i  wzrost  wiary  we  własne  możliwości,

motywuje do pozytywnej zmiany. Uzyskane wsparcie w domu i w szkole zmniejsza

ryzyko sięgania po środki psychoaktywne. Osoby, które mają wsparcie i są kochane

uzyskują mimo trudności, deficytów, problemów zdrowotnych, akceptacji siebie, mają

większą  motywację  do  pokonywania  problemów  i  nie  poszukują  alternatywy  w

postaci uzależnień. Na podstawie tej  diagnozy uzyskaliśmy informację, że rodzina

ma znaczący wpływ na wskazywanie i wspieranie kierunku rozwoju. Młodzież jest w

pełni  świadoma  negatywnych  konsekwencji  zażywania  narkotyków,  palenia

papierosów, picia alkoholu. Największym niebezpieczeństwem w opinii młodych osób

jest uzależnienie, uczniowie mają świadomość, że jest to stan,  z którego bardzo

trudno wydostać się jednostce bez specjalistycznej pomocy, dlatego wskazują  na

wielokierunkowość  prowadzonych  zajęć  profilaktycznych  na  tematy  tolerancji,

akceptacji,  cyberprzemocy,  szkodliwości  palenia  ,  picia  alkoholu  i  używania

dopalaczy. 
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Rekomendacja:

Praca  nad  motywacją,  komunikacją,  rozwojem  umiejętności

psychospołecznych.  Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez szkołę  oraz

środowisko lokalne. Aktywizowanie i włączanie rodziców w życie szkoły. Ukazywanie

wartości życia bez uzależnień, opartej na mądrej rywalizacji, tolerancji, wspieraniu

indywidualnych talentów, umiejętności, życia w grupie.
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ZAŁĄCZNIKI:

SCENARIUSZ
(Na  scenę  wchodzi  kobieta,  ubrana  elegancko,  w  ręku  trzyma  aktówkę.  Jest  w
drodze do domu, wraca z pracy. otwiera drzwi do mieszkania i widzi zabieganego
męża, a dookoła trójkę dzieci)
Żaneta: Cześć, wróciłam…
Andrzej: Wiesz, która jest godzina? Już dawno powinnaś skończyć pracę.
Żaneta: Musiałam zostać po godzinach.
Andrzej: Znowu?
(Dzieci zauważają powrót matki. Najmłodsza Basia, 7-letni Franuś, 15-letnia Łucja.
Franuś podbiega do mamy)
Franuś: Mamusiu, nareszcie jesteś! Pobawisz się z nami?
Żaneta: Kochanie, ale jestem zmęczona. Poza tym teraz nie mogę, bo mam dużo 
papierkowej roboty.
Andrzej: W ogóle nie masz dla nas czasu…
Żaneta: Łucja z nimi też się może pobawić i też się może zająć.
Łucja: A co ja jestem, niańka?
(Łucja ubiera się i zamierza wyjść)
Andrzej: Gdzie ty znowu idziesz? I to o tej godzinie?
Łucja: Nie wasza sprawa!
Żaneta: Dajmy już jej spokój. Ja idę do siebie popracować. 
(Łucja wychodzi)
Andrzej: Żartujesz? Zrobiłem dla ciebie kolację. Poza tym ile tej roboty? Przecież 
zostałaś po godzinach.
Żaneta: Szef kazał dzisiaj skończyć mi ten projekt. Zjem przy pracy.
(Andrzej zanosi jedzenie Żanecie i zostawia ją samą. Kiedy wraca w piżamie, po
kilku godzinach widzi, że kobieta nic nie tknęła.)
Andrzej: To ty jeszcze nie śpisz?
Żaneta: Jeszcze tylko chwila, zaraz skończę.
Andrzej: Ty w ogóle wiesz co się dzieje? Łucja nie wróciła na noc! A Basia od 
dłuższego czasu ma koszmary nocne! Franuś ciągle się o ciebie pyta, mówi, że za 
tobą tęskni. Mogłabyś od czasu do czasu oderwać się od pracy i zająć się rodziną!
Żaneta: Ale o czym ty mówisz? Przecież ja cały czas jestem z wami i spędzam czas!
Andrzej: Chyba sobie żartujesz! Myślisz tylko o pracy. Bez niej nie możesz żyć, 
oddychać! Powiem ci to szczerze, prosto w twarz: jesteś PRACOHOLICZKĄ!
Żaneta: Wiem o tym!
Andrzej: I nic z tym nie robisz?!
Żaneta: Przecież tydzień temu wróciłam wcześniej z pracy!
Andrzej: Tak i poszłaś do gabinetu popracować dalej. Łaskę mi robisz? Dzieciom 
robisz, że z nimi jesteś?
(Kiedy Żaneta chciała odpowiedzieć, nagle do domu weszła Łucja. Andrzej wyszedł
sprawdzić kto przyszedł, a Żaneta w nerwach siadła przy biurku i nie robiąc sobie nic
z rozmowy, zaczęła kończyć projekt.)
Andrzej: Gdzieś ty była?! Tak się martwimy! Czemu nie zadzwonisz, albo 
przynajmniej napiszesz? 
Łucja: Oj tato, daj spokój! Co ja was w ogóle interesuję?!
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Andrzej: O czym ty mówisz?
Żaneta: Możecie być ciszej?!
( Żaneta ze zdenerwowania i rozdrażnienia trzaskając zamyka drzwi.)
Łucja: …właśnie o tym mówię.
(Łucja ze smutkiem idzie do siebie do pokoju. Andrzej wzdycha, zagląda jeszcze do
dzieci i idzie spać. Następnego dnia Andrzej spostrzega, że Żanety obok nie ma, ale
nie zaskakuje go to. Idzie do jej gabinetu. Żaneta leży oparta o biurko. Mąż próbuje
ja obudzić.)
Andrzej: Żenia obudź się. Przepraszam za wczoraj. Kochanie…
(Żaneta jest nieprzytomna. Mężczyzna z niepokojem szuka telefonu. Kiedy wreszcie
znajduje, dzwoni na pogotowie. Dzieci budzą się przerażone.)
(Akcja przenosi się do szpitala. Z Sali, w której leży Żaneta, wychodzi doktor.)
Andrzej: Doktorze, co jej jest?
Doktor: Była odwodniona. Na szczęście opanowaliśmy sytuację. Mogło skończyć się 
tragedią, ale już wszystko dobrze.
Andrzej: Czy możemy ją zobaczyć?
Doktor: Dobrze. Tylko nie za długo. Pacjentka musi odpoczywać.
Andrzej: Dziękuję.
(Andrzej chwyta dzieci za ręce i wchodzą do sali.)
  Andrzej: Hej kochanie! Jak się czujesz?
Żaneta: Już dawno powinnam być w pracy. Ale też w sumie nie skończyłam tego 
projektu. Przecież szef mnie wyleje! I co ja wtedy zrobię?
Franuś: Mamusiu nie przejmuj się! My wszystkim się zajmiemy. 
Żaneta: Och Franuś… Jak ty kochanie wyrosłeś. Wcześniej nawet tego nie 
zauważyłam. Byłam tak zajęta pracą, ze nie zauważyłam jak moje dzieci dorastają i 
jak bardzo potrzebują matki. 
(Żanecie napływają łzy do oczu, wyciąga ręce w stronę rodziny. Wszyscy podbiegają
do łóżka i tulą się do kobiety.)
Żaneta: Przepraszam was za wszystko! Tęskniłam za wami!
Andrzej i dzieci: My za tobą też!
Andrzej: To co… kiedy wyjdziesz wszyscy razem gdzieś pójdziemy.
Franuś: Do ZOO i na lody, ja lepiej kręcone!
Żaneta: Dobrze! (z uśmiechem na ustach)

Liwia Wójcicka, Ola Szulc, Renata Radomska
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Realizatorzy programu:

Iwona Włodarska

Małgorzata Dalke

Monika Fryszkowska

Elżbieta Ignaczak

Katarzyna Brzezińska

Joanna Pypa

Jadwiga Herman

Anna Zygoń

Barbara Kujawa

Anna Snowacka

Adriana Miler

Henryk Pietruczuk
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