
Program profilaktyczny na rok szkolny 2015/2016

I . Założenia i cele programu

 Wzbogacenie wiedzy uczestników na temat przepisów BHP

 Przygotowanie młodzieży do umiejętnego reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia            
i życia

 Wzbogacenie wiedzy dotyczącej używek

 Kształtowanie odpowiedzialności  za skutki zachowań sprzecznych z normami współżycia 
społecznego

 Przygotowanie młodzieży do aktywnego poruszania się na rynku pracy

 Nauka dbania  o własne życie i zdrowie

 Aktywne wykorzystanie czasu wolnego młodzieży

 Promowanie zdrowego stylu życia 

 Zapoznanie młodzieży ze zjawiskiem przemocy, jej przyczynami, skutkami fizycznymi i 
moralnymi oraz konsekwencjami dopuszczenia się przemocy wobec drugiego człowieka 

 Wzmacnianie samooceny oraz poczucia własnej wartości uczniów

 Rozwój indywidualnych zainteresowań młodzieży

 Podniesienie poziomu kultury osobistej

II. Metody i formy realizacji

 Dyskusje, pogadanki, prelekcje

 Warsztaty ze specjalistami: psycholog, funkcjonariusz policji, przedstawiciel straży pożarnej, 
lider klubu pracy ŚHP

 Aktywne spędzanie czasu wolnego, integracja z rówieśnikami

III. Harmonogram realizacji programu

1. Wrzesień 2014 – spotkanie warsztatowe z psychologiem, problem asertywności  w grupie 
rówieśniczej, kształtowanie pozytywnej samooceny. Rozwijanie zainteresowań młodzieży. 
Pieszy rajd.

2. Październik 2014 – spotkanie z przedstawicielem Powiatowej Komendy Policji w Gorlicach na 
temat przejawów agresji w relacjach międzyrówieśniczych, ukazanie statystyk dotyczących 
przestępczości młodzieży oraz jej konsekwencji

3. Listopad 2014 – spotkanie warsztatowe z psychologiem dotyczące uzależnień.



4. Marzec  2015 – spotkanie z przedstawicielem Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Gorlicach, uświadomienie zagrożeń wynikających z braku znajomości przepisów 
BHP, przypomnienia zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

5. Kwiecień 2015 – spotkanie z przedstawicielem MONAR na temat zagrożeń związanych ze 
stosowaniem substancji psychoaktywnych oraz konsekwencji działań podejmowanych w 
stanie odurzenia.

6. Maj 2015 – spotkanie z Liderem Klubu Pracy w Gorlicach, warsztaty na temat aktywnego 
poszukiwania pracy

7. Czerwiec  2015 – udział młodzieży  w warsztatach przeprowadzonych przez ratownika 
medycznego pt. ,,Wypoczywam zdrowo i bezpiecznie”. Ukazanie zagrożeń wynikających z 
brawurowych zachowań młodzieży w czasie wypoczynku wakacyjnego

IV.  Zakładane rezultaty realizacji programu

Uczniowie

-uświadamiają sobie konieczności dbania o zdrowie własne i osób z otoczenia społecznego

- posiadają szeroką wiedzę na temat używek oraz uzależnień i zachowań agresywnych będących 
skutkiem  ich stosowania

- są uwrażliwieni na krzywdę drugiego człowieka, posiadają wiedzę na temat zjawiska przemocy, 
sytuacji ofiary i postawy agresora

- potrafią konstruktywnie wykorzystać czas wolny, rozwijają własne zdolności i zainteresowania

- nie podejmują zachowań sprzecznych z zasadami życia społecznego

- potrafią realnie, odpowiedzialnie ocenić zagrożenia wynikające z podejmowania ryzykownych 
zachowań

- potrafią udzielić pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia

- są przygotowani do rozwoju przyszłej kariery zawodowej (umiejętność przygotowania dokumentów 
aplikacyjnych, autoprezentacji w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, wyszukiwanie ofert pracy w bazie 
ogłoszeń dostępnych na rynku pracy)

V. Partnerzy biorący udział w realizacji programu

 Środowiskowy Hufiec Pracy w Gorlicach

 Pracodawcy młodocianych pracowników

 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach

 Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gorlicach

 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorlicach

 Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach


