ARCHIPELAG SKARBÓW® (autor: dr Szymon Grzelak)
PROGRAM PROFILAKTYKI ZINTEGROWANEJ DLA GIMNAZJALISTÓW I UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH
Program skierowany do:

 młodzieży (grupa od 60 do 200 os.),
 rodziców młodzieży,
 nauczycieli i pedagogów.
Jest to profilaktyka:
 korzystania z narkotyków,
 korzystania z alkoholu,
 przemocy rówieśniczej,
 wczesnych kontaktów seksualnych.

Przebadane efekty:
 ograniczenie korzystania z narkotyków
i picia alkoholu,
 zmniejszenie myśli samobójczych,
szczególnie wśród dziewcząt,
 zmniejszenie korzystania z pornografii,
bardziej dojrzała postawa wobec
seksualności,
 wzrost liczby osób, które chcą czekać
ze współżyciem do ślubu lub prawdziwej
dorosłości.

Program Archipelag Skarbów:

1) Powstał z myślą o tym, by wesprzeć rodziców i wychowawców w przekazywaniu nastolatkom zasad, które
2)

3)
4)

5)

6)
7)

uchronią młodzież przed zagrożeniami i pomogą w realizacji ich najgłębszych marzeń.
Uczy młodych ludzi, by starali się brać od życzliwych dorosłych ze swojego otoczenia (tzw. przewodników) to,
co w każdym z nich jest najlepsze i nie przekreślali tych autorytetów z kretesem w momencie, gdy dostrzegą
w nich jakąkolwiek rysę czy wadę.
Wskazuje drogę do trwałej miłości i życia pełnego pasji i wartości. Zachęca do zdrowego stylu życia w wielu jego
aspektach. Informuje o konsekwencjach psychologicznych i medycznych wczesnych kontaktów seksualnych.
Trudne tematy poruszane są z dużą delikatnością i powagą, tak, by nie zranić tych, którzy mają takie Ważnym
aspektem programu jest trening asertywności, w którym uczestnicy mogą ćwiczyć umiejętność
przeciwstawiania się negatywnej presji rówieśników.
Trenerzy programu spełniają warunek zgodności własnego życia osobistego z treściami przekazywanymi
w programie. Dzięki temu mogą dzielić się z młodzieżą doświadczeniami własnej drogi życia pogłębiając przekaz
wiedzy i wartości.
Pokazuje młodym ich ogromny pozytywny potencjał – zupełnie inaczej niż o młodzieży mówią masowe media.
Wpisany jest do „Systemu standardów i rekomendacji programów profilaktycznych” sygnowanego przez
najważniejsze agendy MZ i MEN (ORE, PARPA, KB ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii
i Neurologii).

 Zapraszamy do obejrzenia 5-minutowego filmu promocyjnego: YouTube - Archipelag Skarbów
 Główna strona internetowa programu: www.Program.ArchipelagSkarbow.eu
 Nasz profil na Facebooku: www.facebook.pl/Program.Archipelag.Skarbow

Kontakt:
Fundacja Wychowanie w Dialogu
(Licencjonowany partner Fundacji Instytut Profilaktyki Zintegrowanej)
Ul. Żeromskiego 56, 62-025 Kostrzyn, Regon 364015376 NIP 7773260310
tel. 501 830 123 e-mail: wychowaniewdialogu@gmail.com
www.wychowaniewdialogu.pl/profilaktyka

