MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAII W
USTCE

Program Profilaktyki
na lata 2013/2014, 2014/2015
ze zmianami wprowadzonymi dn. 20.09.2014r.

„ Nauki i umiejętności stają się użytecznymi,
gdy są w praktyce do użytku publicznego zastosowane”
Stanisław Staszic

„Najważniejsze jest to, aby życie dobrze przeżyć. I pamiętać, iż jest ono dane tylko raz! Trzeba
zatem w tym jednym życiu poznać jego uroki, zobaczyć piękno świata, doznać szczęścia
obcowania z ludźmi. Po wtóre - trzeba tak postępować, aby ułatwić i innym ludziom przeżycie
tych lat możliwie najlepiej i najszczęśliwiej.”
Władysław Tatarkiewicz
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1.WSTĘP
Profilaktyka to odpowiednie działanie, które ma na celu zapobieganie pojawieniu się
lub rozwojowi danego zjawiska w konkretnej społeczności. Profilaktyka może również
polegać na promowaniu alternatywnych zjawisk w stosunku do tych, które usiłuje się
wyeliminować. Profilaktyka jest jednym ze sposobów reagowania na zjawiska społeczne
oceniane jako szkodliwe i niepożądane. Zjawiska te stanowią zagrożenie dlatego poprzez
działania profilaktyczne należy dążyć do ich wyeliminowania lub ograniczenia.
Celem profilaktyki jest ochrona człowieka ucznia, wychowanka przed wszelkimi
zakłóceniami rozwoju. Okres dorastania ( od 13 do 18 roku życia) stanowi pomost pomiędzy
dzieciństwem a dorosłością. Wówczas dokonuje się wiele intensywnych, jakościowych zmian
w osobowości człowieka. Zmiany te prowokowane intensywnym rozwojem biologicznym,
mają swój wyraz w emocjonalności i duchowości, w dążeniu do większej samodzielności aż
po określenie własnej tożsamości. Rozwijane są w tym czasie umiejętności pozwalające na
kształtowanie poczucia własnej kompetencji. Młody człowiek osiąga nowy status społeczny,
zwiększają się jego możliwości osiągania celów, otrzymywania wzmocnień i kształtowania nowych
zachowań. Jest to także czas w rozwoju młodego człowieka podatny na zakłócenia

i podejmowanie ryzykownych zachowań. Oddziaływania profilaktyczne mają wtedy
szczególne znaczenie, muszą chronić młodzież przed tymi zachowaniami.
Żyjemy w czasach szybkich przemian, do których nie zawsze ludzie są przygotowani.
Jednym z wyrazów tych przemian jest wzrost ilości zachowań destrukcyjnych wśród
młodzieży. Niosą one ryzyko negatywnych konsekwencji zarówno dla zdrowia fizycznego
i psychicznego jednostki oraz dla otoczenia społecznego. Do najczęstszych zachowań
ryzykownych wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce należą: palenie
tytoniu, zażywanie alkoholu, odurzanie się, zachowania agresywne i przestępcze, wczesna
aktywność seksualna, nagminne łamanie regulaminu, Zadaniem profilaktyki ośrodka jest
chronienie młodzieży przed zagrożeniami poprzez działania wychowawczo- profilaktyczne,
a także reagowanie w sytuacjach rozpoznawania i podejmowania ryzykownych zachowań.
Źródłem zachowań ryzykownych podejmowanych przez młodzież są nie tylko naturalne
trudności okresu dojrzewania, ale także pułapki związane z rozwojem cywilizacji, takie jak:
zmniejszona

kontrola

społeczna,

coraz

częściej
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występujące

zaburzenia

więzi

międzypokoleniowej, niewydolność wychowawcza i ekonomiczna rodzin, słaba odporność
psychiczna młodzieży i dorosłych, niekontrolowany wpływ mediów itp.
Program profilaktyki Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce musi być
skoordynowany z podejmowanymi działaniami wychowawczymi. Obszar działań stanowi
środowisko szkolne oraz wychowawcze.
W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ustce występuje system monitoringu
wizyjnego, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa osób przebywających na terenie
placówki oraz zmniejszenie zjawisk patologicznych w środowisku szkolnym. Monitoring
wizyjny przyczyni się również do wzrostu wykrywalności sprawców sytuacji zagrażających
bezpieczeństwu wychowanków.

2. PODSTAWY PRAWNE DO OPRACOWANIA PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO



Konstytucja RP z dnia 17.10.1997r.



Ustawa o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 (Dz. U. Nr 95poz. 425 z późn. zm.)



Karta nauczyciela ze zmianami z dn. 26-01-1982



Konwencja o prawach dziecka



Statut Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce



Rozporządzenie MENiS z 15.02.1999 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia
ogólnego (Dz. U. Nr 14 poz. 129)



Rozporządzenie MENiS z dnia 26. lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach
szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458)



Rozporządzenie MEN z 17.11.2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
(Dz. U. z 2010 nr228 poz.1487).

3. CELE PROGRAMU
OGÓLNE
 ochrona wychowanków przed zagrożeniami uzależnień,
 reagowanie na pojawiające się zagrożenia,
 promocja zdrowego stylu życia,
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 kształtowanie ważnych umiejętności psychospołecznych

SZCZEGÓŁOWE
 dostarczenie wychowankom i rodzicom adekwatnych informacji na temat skutków
ryzykownych zachowań i umożliwienie racjonalnego wyboru własnych postępowań,
 pomoc w rozwijaniu ważnych umiejętności psychospołecznych,
 rozwijanie możliwości podejmowania działań alternatywnych poprzez zaangażowanie
wychowanków w działalność pozytywną,
 reagowanie w sytuacjach rozpoznawania pierwszych prób zachowań ryzykownych,
informowanie o tym w rodziców, a w razie potrzeby odwoływanie się do
specjalistycznej pomocy,
 ciągła praca nad zdyscyplinowaniem uczniów na lekcjach,
 ścisła współpraca z rodzicami w celu likwidacji zachowań ryzykownych.

4. CZYNNIKI RYZYKA:
- środowisko społeczne i normy w nim obowiązujące, promujące dane wzorce zachowań,
- modelowanie takich zachowań w domu i w szkole,
- grupy rówieśnicze i występujące w nich zachowania dysfunkcyjne,
- słabe wyniki w nauce oraz brak celów życiowych,
- dostęp do środków i substancji psychoaktywnych,
- wczesna inicjacja w zachowaniach ryzykownych.

5. SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU
Realizacja programu odbywać się będzie w ramach:
 Doskonalenia umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie postępowania w
konkretnych przypadkach i stosowania form pomocy poprzez organizowanie szkoleń
Rady Pedagogicznej.
 Organizowanie systematycznie profilaktycznych zajęć edukacyjnych w ramach lekcji
wychowawczych lub dodatkowych spotkań informacyjnych dla wychowanków
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 Współpracy ze studentami resocjalizacji AP w Słupsku.
 Stałej współpracy z rodzicami w celu przekazywania im wiedzy na temat zagrożeń,
zapoznanie ich z działaniami wynikającymi z planu.
 Przeprowadzenie przez wychowawców i nauczycieli zajęć na tematy dotyczące
profilaktyki picia alkoholu, palenia papierosów, brania narkotyków oraz innych
używek.
 Uświadomienie wychowankom szkodliwości „dopalaczy" i środków odchudzających.
 Przedstawienie wychowankom oraz ich rodzicom procedur postępowania w sytuacji
przebywania w placówce pod wpływem alkoholu, konsekwencji przyzwolenia picia
alkoholu przez dziecko i konieczności wyciągania konsekwencji wobec dzieci
używających alkoholu.
 Przedstawienie wychowankom i ich rodzicom procedur postępowania w sytuacji
palenia papierosów oraz brania narkotyków, innych używek i środków
dopingujących, przez ucznia na terenie placówki.
 Organizowanie konkursów, przedstawień i pokazów itp. w celu uświadomienia
wychowankom zagrożeń związanych z powyższymi problemami.
Biorąc pod uwagę wnioski wynikające z pracy, rozmów z wychowankami i rodzicami oraz
przeprowadzonych w lutym 2014r. ankiet, nadal skupiono się na problemach związanych
głównie z paleniem papierosów (80% ankietowanych wychowanków zadeklarowało, że pali
papierosy), zażywaniem środków dopingujących, odchudzających, narkotyków, piciem
alkoholu a także agresji oraz przemocy fizycznej i słownej.

6. PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻNIOM I PATOLOGII
1.

Przeprowadzanie spotkań wychowawczych dla wychowanków:

- spotkania społeczności Ośrodka;
- spotkania społeczności grupowej;
- spotkania integracyjne w grupach;
- rozwiązywanie sytuacji problemowych w internacie: pedagog, wychowawcy grup;
- rozwiązywanie sytuacji problemowych w szkole: wychowawcy klas i pozostali
nauczyciele;
- spotkania z przedstawicielami policji;
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2.

Pomoc specjalistyczna:

- zajęcia socjoterapeutyczne;
- indywidualne rozmowy pedagoga z wychowankami;
- współpraca z pedagogiem;
- wywiady środowiskowe;
- warsztaty ukierunkowane na rozwijanie odpowiednich postaw dotyczących życia
seksualnego i środków uzależniających;
3. Współpraca z domem rodzinnym.
4. Współpraca z sądami rodzinnymi.
5. Współpraca z ośrodkami pomocy społecznej, domami dziecka, placówkami
wielofunkcyjnymi.

7. ADRESACI PROGRAMU
Program profilaktyki w naszej placówce jest kierowany do Rady Pedagogicznej, nauczycieli,
wychowawców, dyrekcji, rodziców i wychowanków.

Rada Pedagogiczna:
- Określa zadania w zakresie profilaktyki.
- Określa zapotrzebowanie na realizację programów profilaktycznych.

Nauczyciele:
- Współpracują z wychowawcami klasowymi i grupowymi w realizacji zadań profilaktycznych.
- Reagują na zagrożenia i niewłaściwe zachowania uczniów.
- Współpracują z pedagogiem, psychologiem, oraz instytucjami i organizacjami wspierającymi
szkołę w pracy wychowawczej.
- Wykonują zalecenia zawarte w orzeczeniach wydanych przez PPP.
- Doskonalą kwalifikacje i zdobywają nowe umiejętności w zakresie działań profilaktycznych.
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Wychowawcy:
- Integrują zespoły grupowe oraz dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji wychowanka w
danej grupie;
- Wyposażają wychowanków w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
- Realizują zadania w zakresie profilaktyki we współpracy z rodzicami wychowanków.
- Rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów oraz analizują przyczyny niepowodzeń szkolnych.
- Stanowią wzór konstruktywnych zachowań;

Pedagog i psycholog
-podejmuje działania profilaktyczno-wychowawcze wynikające z programu wychowawczego
placówki i programu profilaktyki w stosunku do uczniów i w miarę
możliwości do rodziców.

Dyrekcja:
- Monitoruje pracę wychowawców klas/grup w zakresie profilaktyki.
- Inicjuje i organizuje przedsięwzięcia określone w Szkolnym programie profilaktyki
- Umożliwia nauczycielom doskonalenie umiejętności wychowawczych.
- Diagnozuje oczekiwania uczniów i rodziców w zakresie profilaktyki oraz badań dotyczących
poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów.
- Współpracuje z podmiotami szkoły oraz instytucjami wspomagającymi działania z zakresu
profilaktyki.
- Organizuje ewaluację realizowanych programów.

Rodzice
- korzystają z pomocy i wsparcia ze strony pedagoga i psychologa
- biorą udział w uroczystościach szkolnych
-prowadzenie konsultacji z rodzicami na temat pobytu ich dzieci w ośrodku
- prowadzenie pedagogizacji rodziców w celu utrzymania właściwej postawy dzieci
podczas przepustek okolicznościowych
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Uczniowie:
- Przebudowują swoją hierarchię wartości i potrzeb i znają związek między absencją a wynikami
w nauce.
- Uczą się odpowiedzialności za swoje czyny oraz nieobecność na zajęciach.
- Wspierają osoby nieobecne z powodu choroby pomagając uzupełnić braki.
- Samorząd uczniowski reaguje i oddziałuje na niewłaściwe zachowania kolegów.

8. Instytucje z którymi placówka współpracuje w zakresie realizacji
działań profilaktycznych:
- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
- Policja, Straż Graniczna i Straż Miejska
- Ośrodki Pomocy Rodzinie, Ośrodki Pomocy Społecznej w miejscach zamieszkania
wychowanków,
- Kuratorzy Sądowi,
- Poradnie Leczenia Uzależnień.

9. PRZEWIDYWANE EFEKTY PLANOWANYCH DZIAŁAŃ
PROFILAKTYCZNYCH
Wychowankowie:
 zmniejszy się wskaźnik występowania agresji i przemocy,


posiądą wiedzę na temat uzależnień i ich negatywnych skutków,

 będą dostrzegali swoje mocne strony,
 chętnie i aktywnie uczestniczą w promocji zdrowego stylu życia.

Rodzice:
 usystematyzują swoją wiedzę na temat uzależnień, mechanizmów agresji i przemocy,
 korzystają ze wsparcia instytucji specjalistycznych.

Nauczyciele/wychowawcy:
 Podwyższą swoje kompetencje wychowawcze i profilaktyczne.
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10. EWALUACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI
Po zakończeniu realizacji programu zostanie przeprowadzona jego ewaluacja w celu oceny
efektów realizacji programu i określenia dalszych działań profilaktycznych. Zostanie ona
przeprowadzona na podstawie badań ankietowych, obserwacji uczniów i rozmów z nimi,
analiz frekwencji, rozmów z rodzicami/opiekunami prawnymi, analiz wyników nauczania,
informacji uzyskiwanych z instytucji współpracujących ze szkołą.
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