
 

 

 

 

 

Edukacyjny Projekt Profilaktyczny 

„BLIŻEJ SIEBIE, DALEJ OD NAŁOGÓW” 

realizowany we współpracy szkół z terenu  

gminy Sulmierzyce  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin realizacji: 

10.09.2015r. – 24.06.2016r. 

 



 
 

2 

 

BLIŻEJ SIEBIE, DALEJ OD NAŁOGÓW 2015/2016 

 

SPIS TREŚCI: 

1. WSTĘP. 

2. OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU. 

3. ODBIORCY. 

4. CELE OGÓLNE. 

5. CELE SZCZEGÓŁOWE.  

6. SPRZYMIERZEŃCY PROGRAMU. 

7. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ. 

8. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ PROGRAMU. 

 

1. WSTĘP: 

 

„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku 

człowieka do człowieka”. 

Jan Paweł II 

 

 Styl życia, zachowania zdrowotne i profilaktyka kształtują się pod 

wpływem wzorców wychowana w rodzinie, w szkole i w społeczeństwie. Istotnym 

elementem naszych działań, powinno być uświadomienie młodzieży, że to oni 

sami podejmują decyzje i ponoszą ich konsekwencje. Wybory dotyczą 

różnorodnych form spędzania czasu wolnego, sposobów rozwiązywania 

problemów czy sięgania po substancje psychoaktywne. W związku z tym jako 

nauczyciele staramy się udzielić adekwatnej do potrzeb pomocy. 

Mianem współczesnych zagrożeń należy określić alkohol, narkotyki, 

dopalacze, papierosy itp. Zdarza się, iż uczniowie w Polsce zażywają substancje 

nie mając najmniejszego pojęcia czym one są i jakie mogą być skutki ich 

działania. Narastanie tego problemu stawia przed szkołą konieczność 

intensyfikacji i zwiększenia skuteczności prowadzonych działań. Niezależnie od 

tego jakie motywy kierują młodymi ludźmi (chęć zyskania akceptacji, stłumienia 

frustracji czy zwykła ciekawość) niezbędne jest wspieranie ich w budowaniu 



 
 

3 

 

BLIŻEJ SIEBIE, DALEJ OD NAŁOGÓW 2015/2016 

stabilnego poczucia własnej wartości, postawy opartej na szacunku do samego 

siebie (i co za tym idzie własnego zdrowia). Współczesny model prowadzenia 

profilaktyki odchodzi od koncentrowania się na szkodliwych skutkach zażywania 

psychoaktywnych substancji. Zachęca by aktywizować młodzież, wskazywać 

interesujące formy spędzania czasu i jednocześnie czuwać nad rozwojem 

społecznym polegającym na nabywaniu niezbędnych w codziennym życiu 

umiejętność np. asertywnego odmawiania. Ta właśnie idea była podstawą 

podczas konstruowania założeń programu.  

Jego uczestnicy będą mieli okazję aktywnego gromadzenia różnych 

doświadczeń, które okażą się przydatne w sytuacjach decyzyjnych. Współczesny 

świat obfituje w różnego rodzaju zagrożenia, a zadaniem nauczycieli jest 

wyposażenie uczniów w takie wiadomości i umiejętności by byli gotowi stawić 

im czoła. 

 

2. OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU: 

 

Szkoła jest miejscem realizacji profilaktyki pierwszorzędowej, jest to 

odpowiedź na pojawiające się zagrożenia. Program profilaktyki szkoły zakłada 

realizację działań, które mają chronić młodzież przed pojawiającymi się 

zagrożeniami.  Działania szkoły ukierunkowane są na promowanie zdrowego 

stylu życia, zapobieganie zagrożeniom, w szczególności na rozwijaniu 

umiejętności interpersonalnych, radzeniu sobie w sytuacjach trudnych czy 

podejmowaniu konstruktywnych decyzji. Jej celem jest opóźnianie sytuacji w 

których młodzież sięga po używki lub zachęcanie do abstynencji. 

Adresatami naszego programu są dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat 

i ich rodzice. Realizacja programu przewidziana jest na zajęciach prowadzonych 

przez pedagogów, psychologa, wychowawców, a także podczas konkursów, 

wycieczek i spotkań o charakterze profilaktycznym.  
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3. ODBIORCY PROGRAMU: 

 uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej                         

w Bogumiłowicach, 

 uczniowie Szkoły Podstawowej w Dworszowicach Pakoszowych, 

 uczniowie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Sulmierzycach, 

 rodzice uczniów.   

 

 

4. CELE OGÓLNE: 

Główne cele programu to: kształtowanie właściwej postawy wobec 

substancji psychoaktywnych, ochrona uczniów przed podejmowaniem 

zachowań ryzykownych i wzmacnianie czynników chroniących przed 

podejmowaniem działań zagrażających życiu i zdrowiu. 

 

5. CELE SZCZEGÓŁOWE: 

 Kształtowanie postaw abstynenckich wśród młodzieży,  

 Przekazanie wiedzy dotyczącej pojęcia uzależnienia od alkoholu, 

papierosów, narkotyków oraz dopalaczy,  

 Przekazanie wiedzy na temat reakcji na alkohol, skutków picia i etapów 

uzależnienia,  

 Obalenie mitów i stereotypów związanych z alkoholizmem i narkomanią,  

 Rozpoznanie przez uczniów głównych motywów sięgania po używki 

przez młodzież oraz identyfikacja potrzeb za nimi stojących,  

 Nabycie umiejętności dostrzegania bezpiecznych sposobów zaspokajania 

tych potrzeb,   

 Rozwijanie umiejętności asertywnej odmowy,  

 Pobudzenie do refleksji nad własną postawą wobec nałogów, 

 Wskazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, 
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 Uwrażliwienie rodziców na problemy dzisiejszej młodzieży. 

 

6. SPRZYMIERZEŃCY PROGRAMU: 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Sulmierzycach, Dyrektor 

Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bogumiłowicach, Dyrektor 

Szkoły Podstawowej w Dworszowicach Pakoszowych,  nauczyciele                            

i wychowawcy, Rada Rodziców, Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie.  

 

7. TREŚCI PROGRAMOWE I FORMY REALIZACJI: 

1. Akcje profilaktyczne, 

pozwalające aktywnie 

uczestniczyć w działaniach 

podejmowanych w ramach 

przeciwdziałania uzależnieniom. 

 Obchody Światowego Dnia 

Życzliwości;  

 Happening profilaktyczny; 

 Apel o charakterze 

profilaktycznym; 

 Rajd rowerowy i ognisko. 

2. Spotkania o charakterze 

profilaktycznym, dające 

możliwość ujęcia problemu              

w sposób ciekawy, 

innowacyjny, interesujący,               

a także pozwalające na 

zapoznanie się z tematem                    

w różnych perspektywach.  

 Spotkanie z grupą RYMcerze; 

 Pogadanki prowadzone przez 

przedstawicieli KPP w 

Pajęcznie; 

 Spotkanie z terapeutą ds. 

uzależnień; 

 Spotkanie z grupą teatralną 

Teatr Króla, podczas 

przedstawień profilaktycznych. 

3. Konkursy profilaktyczne, 

pozwalające na wykazanie się 

swoją wiedzą z dziedziny 

 Konkurs na najżyczliwszą osobę 

w szkole; 

 Konkurs plastyczny pt. „Kultura 
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profilaktyki itp., jak również 

rozwijające kreatywność                    

i wyobraźnię oraz promujące 

aktywny i zdrowy tryb życia. 

osobista to sprawa oczywista”;  

 „Most ponad czasem”- konkurs 

fotograficzny na SELFIE                

Z BABCIĄ; 

 Konkurs plastyczny „Nie pal 

przy mnie proszę”; 

 Konkurs plastyczny „Aktywne 

formy spędzania czasu 

wolnego”; 

 Konkurs pt. „Bliżej siebie, dalej 

od nałogów”. 

 

 

8. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ: 

Miesiąc Działania 

wrzesień  Przedstawienie projektu Dyrektorowi           

Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego, Radzie 

Pedagogicznej, Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 Spotkanie z autorami projektu „Nie zmarnuj 

swojego życia”- grupa RYMcerze. 

 Przedstawienie wychowawcom tematyki na 

godziny wychowawcze z zakresu profilaktyki. 

 Przygotowanie gazetki tematycznej. 

 Umieszczanie na stronie internetowej szkoły 

artykułów dotyczących tematu profilaktyki 

uzależnień. 

 Wyjazd do kina na film o charakterze 
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profilaktycznym. 

Październik  Spotkanie z przedstawicielami Komendy 

Powiatowej Policji w Pajęcznie na temat 

odpowiedzialności prawnej nieletnich.  

(klasy VI i I-III gimnazjum) 

 Spotkanie z przedstawicielami Komendy 

Powiatowej Policji w Pajęcznie, tematyka 

związana z agresją i przemocą w kontekście 

nałogów.   

(klasy III-V szkoły podstawowej) 

 Realizacja na godzinach wychowawczych 

tematów z zakresu asertywności - 

doskonalenie umiejętności odmawiania. 

listopad  Uczczenie w szkołach Światowego Dnia 

Życzliwości, 

 Konkurs na najżyczliwszą osobę w szkole           

(w kategoriach: klasy I-III, klasy IV-VI oraz  

I-III gimnazjum), 

 Przeprowadzenie konkursu plastycznego 

„Kultura osobista to sprawa oczywista”.  

(klasy I-III Szkoły Podstawowej) 

 „Most ponad czasem”- konkurs fotograficzny 

na SELFIE Z BABCIĄ. (klasy VI SzP                

i I-III Gimnazjum). 

 Przedstawiania profilaktyczne- Teatr Króla: 

 Narkoman (klasy V-VI SzP i I-III G) 

 Tajemnica Zamku Wyobraźni               

(I-IV SzP) 
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grudzień  Realizowanie godzin wychowawczych 

zgodnie z tematyką. 

 Rozpoczęcie konkursu dla uczniów 

gimnazjum pt. „Bliżej siebie, dalej od 

nałogów”  

styczeń  Spotkanie psychologa szkolnego z rodzicami, 

poświęcone zagrożeniom współczesnej 

młodzieży. 

 Spotkanie rodziców z terapeutą ds. uzależnień                     

p. Markiem Napierajem. 

 Wyjazd do kina. 

luty  Apel profilaktyczny przygotowany przez 

młodzież. 

 Przygotowanie gazetki tematycznej. 

marzec  Happening profilaktyczny. 

 Realizacja godzin wychowawczych zgodnie 

 z tematyką. 

kwiecień  Konkurs plastyczny „Nie pal przy mnie 

proszę”. (I-IV Szkoła Podstawowa) 

 Konkurs „Aktywne formy spędzania czasu 

wolnego”.(klasy I-IV SZP) 

 Prezentacja prac wykonanych w ramach 

konkursu pt. „Bliżej siebie, dalej od nałogów” 

maj  Rajd rowerowy i ognisko. 

czerwiec  Podsumowanie projektu, wyciągnięcie 

wniosków. 

 Rozdanie nagród. 
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9. EWALUACJA PROJEKTU: 

Ewaluacja prowadzona będzie metodami:  

- obserwacji, 

- ankiet, 

- opinii (rodziców, nauczycieli, Dyrekcji), 

- wypowiedzi uczniów – uczestników i odbiorców projektu, 

- samooceny nauczycieli – autorów projektu. 

Ewaluacja pozwoli ocenić, co w projekcie jest wartościowego, czy warto 

organizować tego typu działania oraz w jakim stopniu zostały zrealizowane               

i osiągnięte zamierzone, przewidywane efekty (cele projektu). 
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