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Informacje ogólne o Programie

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

Problemów Alkoholowych
Data rozpoczęcia Styczeń 2017
Data zakończenia Listopad 2017
Cele programu: - przeciwdziałanie uzależnieniom,

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

Grupa: Uczniowie szkół podstawowych, 
gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017  i
klas gimnazjalnych w roku szkolnym 
2017/2018  Gminy Police

I. Założenia programu

„Wolni  od  ”  to  program  profilaktyczny  realizowany  wśród  uczniów  Gminy

Police  od  2005  roku.  W  roku  2017  skupiliśmy  się  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 kompetencji społecznych, ankietę dotyczącą cyberpraemocy i

ankietę dotycząca postawy uczniów wobec srodków uzależniających- skierowanej do

gimnazjalistow.  Ankietę wypełniali uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum. 

Analiza  wyników  ankiet  w  zakresie   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
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zabawy zwiększały swoją wiedzę na temat bezpiecznych zachowań (przykładowe

zadania zamieszczone są w załączniku). 

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 2017.

ZADANIA METODY TERMIN

Identyfikacja problemu.
Dobór grup do pracy .

Ankiety, wywiad. Luty-Kwiecień
2017.

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
2017

Spotkanie z rodzicami Zajęcia z rodzicami:
-zajęcia warsztatowe-Jak rozmawiać ze 
swoim dzieckiem?
-zajęcia z rodzicami- Dziecko-komputer-
internet. Szanse i zagrożenia. 
-podsumowanie pracy w pierwszej części 
realizacji Programu „Wolni od…”

Kwiecień 2017

Czerwiec 2017

Integracja  uczestników
programu

Rajd pieszy polana SP 8 –Siedlice3
-zabawy ruchowe
-konkursy
-wspólne ognisko

Maj 2017

Udział odbiorców 
projektu w 
profilaktycznych 
kampaniach 

-Konkursy plastyczne
-Konkurs y  na bezpieczną szkołę
-Spontaniczna profilaktyka

Luty-Listopad
2017
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społecznych.
Spotkanie z rodzicami Zajęcia z rodzicami:

-Podsumowanie pracy w drugiej części 
Programu „Wolni od…” Listopad 2017

Program  „Wolni  od...”  realizowany  był  od  lutego  2017  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  2017  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 2017 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

i gimnazjalnych Gminy Police wspólnie spędzali czas

Ponadto uczestniczyliśmy w imprezie „Ogólnopolska noc profilaktyki” w czasie

której  dzieci  miały  możliwość  spotkania  się  i  porozmawiania  z  funkcjonariuszami

policji.

 

Różnorodność oddziaływań wychowawczo – profilaktycznych zawartych w programie

i realizowanych na terenie szkoły może przynieść jedynie pozytywny efekt w postaci
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zwiększenia u uczniów umiejętności  społecznych,  dzięki  którym będą mogli  lepiej

zrozumieć świat, swoich bliskich. 
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V. Diagnoza i rekomendacje 

Wyniki ankiety dotyczącej KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH wśród uczniów szkół w
Gminie Police

Liczba ankietowanych: 543
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W  ramach  programu  profilaktycznego  „Wolni  od…”  przeprowadzono  szereg  ankiet  oraz
dokonano  ich  opracowań.  Wykazały  one  kierunki  pracy  profilaktycznej  oraz  strategie
odziaływań profilaktycznych. Jedną z nich była strategia  edukacyjna pomagające rozwijać
kompetencje  społeczne  wśród  uczniów,  takie  jak  np.:  nawiązywanie  kontaktów
interpersonalnych,  sposoby  radzenia  sobie  ze  stresem,  asertywność,  rozwiązywanie
konfliktów. 
Ankieta „Kompetencje społeczne” została przeprowadzona w roku szkolnym 2016/17 (marzec
/kwiecień)  wśród  uczniów  szkół  podstawowych  i  gimnazjalnych  w  gminie  Police  (  543
uczniów bez różnicowania płci).
Celem ankiety było poznanie opinii uczniów  nt. poziomu własnych kompetencji społecznych.
 

Ankietowani uczniowie zarówno w szkole podstawowej i  gimnazjum wskazują na wysoki
poziom własnych kompetencji społecznych w zakresie:

 znajomości zasad kultury osobistej i stosowania jej na co dzień,
  szanowanie rówieśników i dorosłych, 
 bronienie własnego zdania gdy jest ono słuszne, 
 nie boją się zwrócić uwagi osobom, które źle traktują innych, 
 potrafią ponieść konsekwencje,  
 zachowują  dyskrecję  na  prośbę  innych  pod  warunkiem,  że  nie  zagraża  to  ich

bezpieczeństwu, 
 potrafią przeprosić innych z własnej woli, 
 martwią się o rówieśników mających kłopoty, 
 potrafią być odpowiedzialni za powierzone im zadania w domu i szkole, 
 uważają, że bycie dobrym i serdecznym jest ważne
 nie obrażam się gdy ktoś zwróci mi uwagę na moje niewłaściwe zachowanie .

 Ponad 500 z 543 badanych odpowiada zdecydowanie tak i raczej tak.
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Dość wysoko ( przedział między 430 i 500 odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”)
uczniowie oceniają swoje kompetencje w zakresie:

 Potrafię zadbać o dobrą atmosferę i przyjazne relacje w klasie,
 Angażuję  się w działania  klasy/szkoły z własnej  woli,   (93 – zdecydowanie nie  i

raczej nie)
 Potrafię zrezygnować z własnych potrzeb dla dobra innych, (90 - zdecydowanie nie i

raczej nie)
 Potrafię zachęcić koleżanki./ kolegów do wykonania zadania (111- zdecydowanie i

raczenie).
 Na podstawie „mowy ciała” drugiej osoby potrafię określić jej nastrój i potrzeby ( 79

– zdecydowanie nie i raczej nie)

Powyższe  umiejętności  pomimo  dużej  liczby  osób  wskazujących  na  ich  posiadanie,
wyróżniają  się  jednocześnie  sporą  grupą  uczniów  wskazujących  na  brak  tej  kompetencji
(odpowiedź „zdecydowanie nie” i „raczej nie”. Dane zaznaczono kolorem zielonym.
Analiza  umiejętności  „Potrafię  zachęcić  kolegów  /koleżanki  do  wykonania  pracy  lub
zadania” wskazała  jednocześnie na dość wysoką liczbę uczniów, którzy nie posiadają  tej
kompetencji  –  44  osoby  zdecydowanie  nie,  71  osób  raczej  nie.  Jedyna  umiejętność  w
ankiecie, na którą nie wskazało 111 uczniów (najwięcej). 
Umiejętność  „Gdy ktoś  zrobi  mi krzywdę rewanżuję  mu się  tym samym” –  308 uczniów
odpowiedziało zdecydowanie nie i raczej nie, natomiast 234 – zdecydowanie tak i raczej tak.

WNIOSKI I REKOMENACJE DO PRACY:
 analiza ankiety wykazała na wysoki poziom kompetencji społecznych wśród uczniów szkół

podstawowych i gimnazjów,
 umiejętności, które wymagają działań edukacyjnych i wychowawczych to: angażowanie się

uczniów w działania na rzecz klasy i szkoły oraz zachęcania do wspólnego działania, dalsze
kształtowanie sfery emocjonalnej w związku z chęcią rewanżu za wyrządzoną krzywdę oraz
dostarczanie uczniom wiedzy w zakresie pozawerbalnej komunikacji (tzw. mowa ciała). 

Badanie sprawdzające postawy uczniów wobec środków psychoaktywnych  było 
przeprowadzane w trzech obszarach uzależnień:
1.papierosy 
2. alkohol
3. narkotyki - dopalacze

Palenie papierosów

Z badań wynika, że 51 procent badanych uczniów nie miało kontaktu z papierosami. 
Niemniej pozostała połowa badanych posiadała kontakt z papierosami. 6% spośród nich jest 
uzależniona od nikotyny, natomiast 37 badanych jest bezpośrednio zagrożona uzależnieniem. 
Niepokój budzi fakt , iż w dużym stopniu palenie papierosó odbywa się za wiedzą i 
przyzwoleniem rodziców/opiekunów(17 badanych deklaruje, że rodzice wiedzą o fakcie 
palenia). Należy także zwrócić uwagę na to, że młodzi ludzie zdobywają papierosy od swoich
rodziców (20 osób przyznaje, że podbiera papierosy rodzicom) Z ankiet wynika, że osoby 
palące, bądź po kontakcie z papierosami to w większości uczniowie klas drugich i trzecich 
gimnazjum. 
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Alkohol

Z badań ankietowych wynika, że 160m osób na 251 badanych nie miało jeszcze kontaktu z 
alkoholem. 87 badanych przyznaje się do tego, że zdarzyło mu się spożyć alkohol. Jedna 
osoba przyznała, że pije alkohol codziennie. Wyniki badań wskazują na to, że w Gminie 
Police nie sprzedaje się alkoholu osobom nieletnim. Jedynie jedna osoba przyznała, że kupiła 
alkohol sama. Z przeprowadzonych badań wynika, że rodzice w większym stopniu nie dają 
przyzwolenia na picie alkoholu przez młodzież (54 badanych przyznało, że ukrywa przed 
rodzicami fakt spożycia alkoholu, natomiast 7 osób stwierdziło, że rodzice posiedli wiedzę na 
temat kontaktu z alkoholem, ale nie pozwalają na takie zachowania) Rodzice akceptują 
spożycie alkoholu okazjonalne, podczas świąt rodzinnych - rodzaj alkoholu szampan - 3%. 
Reszta badanych 176 osób uznało, że problem ten ich nie dotyczy.

Narkotyki

Wyniki badań w obszarze spożywania narkotyków/dopalaczy przez młodzież wskazują na to, 
że 4% badanych zdarza się spożywać narkotyki/dopalacze, natomiast 3 % miało jednorazowy 
incydent kontaktu z narkotykami/dopalaczami. 4 z wymienionych powyżej przyznało się do 
zażywania marihuany. Zdecydowana większość badanych nie ma kontaktu z 
narkotykami/dopalaczami - 197 osób. Badania wskazują na to, że uczniowie gimnazjów 
posiadają świadomość zagrożeń wynikających z używania narkotyków/dopalaczy, czyli 
można wysnuć wniosek, iż podejmowane przez szkoły działania profilaktyczne skutkują 
wysokim odsetkiem osób nie mająych kontaktu z tego rodzaju zagrożeniem. 

Wnioski i rekomendacje do pracy:

1. Przekazać informację rodzicom dotyczącą badań ankietowych w szczególności zwrócenie 
uwagi na palenie papierosów przez młodzież. Wzmocnienie postaw krytycznych rodziców 
wobec palenia tytoniu  przez młodzież. Podniesienie świadomości dotyczącej wpływu 
nikotyny na organizm młodego człowieka. 
2. Wzmożenie działań profilaktycznych w klasach 5-6 z zakresu szkodliwości palenia tytoniu.
W szkołach przekształcanych akcję skierować do uczniów klas 7. 
3. Działania we współpracy z instytucjami (Sąd, Policja) w stosunku do osób borykających 
się z problemem uzależnienia. 
4. Działania z zakresu profilaktyki pierwszorzędowej (projekty profilaktyczne, rajdy, 
konkursy o tematyce promującej zdrowy styl życia)

Rekomendacje do pracy wychowawczo-profilaktycznej: 

1. Realizując zadania z zakresu wychowania i 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);
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-  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.

2. W ramach oddziaływań wychowawczych i  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.

3. W  ramach  realizowanych  programów  wychowawczo-profilaktycznych  należy

kontynuować  przedsięwzięcia  m.in.  rajdy,  wycieczki,  wskazując  alternatywne  formy

spędzania  czasu  wolnego,  akcentując  bezpośredni  kontakt  z  drugim  człowiekiem  i

przyroda.  Nauka i  wmacnianie  kompetencji  komunikacyjnych stanowić powinna troskę

wszystkich osób odpowiedzilnych za proces wychowania w tm profilktyki. 

Realizatorzy programu:

Iwona Włodarska

Małgorzata Dalke

Monika Fryszkowska

Elżbieta Ignaczak

Katarzyna Brzezińska

Joanna Pypa

Jadwiga Herman

Anna Zygoń

Barbara Kujawa

Anna Snowacka

Henryk Pietruczuk

Joanna Zorga 
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