
 

Dzień Profilaktyczny 
 

Dnia 18 grudnia 2012 roku odbył się w naszej szkole Dzień Profilaktyczny. Młodzież 

wszystkich klas gimnazjum obejrzała występ teatru profilaktycznego z Krakowa                   

pt. „Niebezpieczna gra”. Ponadto uczniowie drugiej klasy gimnazjum wzięli udział                     

w warsztatach na temat profilaktyki uzależnień prowadzonych przez terapeutów                      

i instruktorów Towarzystwa Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” w Gdańsku. Natomiast 

klasa 6a szkoły podstawowej i klasy pierwsze gimnazjum miały okazję uczestniczyć również              

w zabawach siłowych typu „Strong Man”, które miały na celu promowanie zdrowego stylu 

życia.  

Nadzór organizacyjny nad akcją pełniły pani pedagog Katarzyna Filipska i pani 

psycholog Sylwia Wysocka-Sollich. Oba programy sponsorowała Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych Przy UG Żukowo. Szczególne podziękowania składamy pani 

Gabrieli Kapicy koordynatorowi ds. profilaktyki za zaproszenie naszej Szkoły do udziału 

w tych zajęciach.                                

KONTAKT – BUS 

Program informacyjno - edukacyjny Towarzystwa Profilaktyki Środowiskowej 

"Mrowisko"  

autorstwa Jolanty Koczurowskiej i Zygmunta Medowskiego. 

Głównym celem programu, który nazwać byłoby można "profilaktyką na ulicy" 

jest szerzenie wśród młodzieży wiedzy na temat zagrożeń społecznych w bezpośredni, 

nowoczesny i nieszablonowy sposób oraz bezpośrednia prezentacja atrakcyjnej, 

alternatywnej oferty zdrowego stylu życia, z której młodzież może skorzystać.  

Adresatami programu jest młodzież z zagrożonych środowisk, z grup 

podwyższonego ryzyka, a także dzieci i młodzież ze wszystkich typów szkół. 

Program realizowany jest przy pomocy samochodu osobowo-towarowego, który 

pojawia się na boiskach szkolnych, placach osiedlowych, w okolicach odbywających 

się imprez młodzieżowych (koncerty, dyskoteki), sportowych, zagrożonych 

dzielnicach. "Kontakt - Bus" dociera łatwo wszędzie tam gdzie znajdują się młodzi 

ludzie, o każdej porze dnia i nocy w sposób prosty i bezpośredni, bez ingerencji 

i przymusu może on lansować postawy wolne od narkotyków, kontaktować ludzi ze 

sobą w różnych sprawach, oferować możliwości spędzania czasu wolnego, dostarczać 

informacji o źródłach możliwej pomocy. Kontakt - bus jest odpowiednio wyposażony 

a jego "załogę" stanowią pięcioosobowe grupy młodych ludzi (często studenci, adepci 

pedagogiki i psychologii, młodzi pracownicy socjalni, itp.). Pracownicy i wolontariusze 

programu Kontakt - bus są specjalnie przeszkoleni w programie Szkoły Animatorów 

Profilaktyki.  

         

 


