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AUTORSKI PROGRAM PROFILAKTYCZNY 

ANDRZEJ PIASECKI 

GRAŻYNA GRASZEK 

 

ALKOHOL => 

 AGRESJA W REALU, PRZEMOC W WIRTUALU 

Program ten ma za zadanie uświadomić młodemu człowiekowi dramatyczną potęgę 

połączenia dwóch rzeczywistości, brutalny styl życia w świecie wirtualnym przenoszony jest 

na przemoc i agresje w życiu rzeczywistym. Moda na luz i wręcz psychopatyczne zachowanie 

daje przyzwolenie, a wręcz manipuluje ludźmi tak, aby sięgali oni po szybki „odstresować”, 

czyli najczęściej, najłatwiej dostępne => alkohole, zarówno te mocniejsze – 

wysokoprocentowe, jak i te light, czyli piwo itp. Kumulacja czynników stresogennych życia 

codziennego, jego prędkość, pokusy, parcie na popularność oraz bardzo często brak 

hamulców moralnych i nieumiejętność radzenia sobie z emocjami, powodują, iż młodzi ludzi 

funkcjonują w społeczeństwie używając argumentów siły (przemoc, agresja, brutalizacja 

kontaktów społecznych) a nie potrafią i nie chcą używać siły argumentu (rozmowy, relacji).  

Pęd życia, stres, często brak relacji z najbliższymi powodują niezmiernie skrajne emocje, z 

którym ludzie nie potrafią sobie poradzić. Szczególnie wrażliwe jednostki, podatne na 

manipulację, czyli nasze dzieci i młodzież nie znają sposobu na „radzenie sobie” nie potrafią 

odczytać/ zrozumieć emocji, które w nich „buzują” – najłatwiej, najszybciej wtedy jest 

„zapomnieć” „ uciec” – taką ucieczką jest alkohol, nawet niewielka ilość „wyluzowuje”, a 

łatwość zakupu / zdobycia „małpki” czy „szczeniaczka” załatwia według młodego człowieka, 

problem. Niestety dzieci nie zawsze są świadome, że alkohol powoduje problemy, a nie je 

rozwiązuje. 

 

Nasze zajęcia mają w sposób doświadczalny pokazać młodym ludziom, jak ważne jest 

zbudowanie relacji i próba zrozumienia/ wysłuchania drugiego człowieka. Zmuszamy do 

refleksji, a sposób prowadzenia zajęć: przykłady, rozmowa, dyskusja uświadamiają 

młodzieży, że można, – że trzeba i że wcale nie jest trudno kierować się w życiu zasadą BYĆ, 

a NIE MIEĆ.  
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Często właśnie nie radzenie sobie, wyłączenie myślenia powoduje, iż ludzie wybierają 

najłatwiejszą drogę => alkohol i używki. Przykłady z sieci i ogólne przyzwolenie, „moda”, 

popularność zdobyta dzięki wyskokom po np. alkoholu kusi młode osoby, które chcą szybko i 

na dużą skalę zaistnieć. Ten „rozbłysk popularności” bardzo często kończy się utratą zdrowia, 

krzywdą, bólem i utratą z życia tego, co najważniejsze, czasami nawet utratą życia.  

Celem naszego programu jest uświadomienie młodemu człowiekowi poprzez 

prezentację wybranych, często tragicznych sytuacji i zdarzeń wynikających z występowania 

wszechobecnych trucizn, jakimi są alkohol, narkotyki, dopalacze. W najnowszej odsłonie 

naszego cyklicznego programu profilaktycznego, główny nacisk kładziemy na 

DYNAMICZNY, BEZPOŚREDNI PRZEKAZ DOŚWIADCZALNY – poprzez 

specjalistyczny sprzęt, iż nawet najmniejsza ilość alkoholu może człowieka zabić, a jego 

działanie powoduje zachowania niebezpieczne i absolutnie nieprzewidywalne .  

 Do aktywnego wykonywania poszczególnych przykładów oraz ćwiczeń zapraszamy 

dzieci i młodzież bezpośrednio z sali, bądź z widowni, aby uświadomić oglądającym 

spotkanie koleżankom i kolegom, iż sytuacje te mogą dotknąć każdego z nich. Jednocześnie 

poprzez te przykłady uświadamiamy, iż to, co mamy najcenniejszego, czyli życie możemy 

stracić poprzez jedną nieprzemyślaną chwilę, złudną chwilę fałszywej wolności. 

Pomimo, iż ogromnym zagrożeniem są psychoaktywne używki o charakterze 

narkotyków, dopalaczy czy tez leków to niestety najwięcej sytuacji zagrażających życiu i 

zdrowiu jest spowodowane alkoholem. Alkohol, który jest najłatwiej dostępny i w chwili 

obecnej niezmiernie "modny" – największe „wzięcie” maja niewielkie ilości w małych 

opakowaniach tzw. „małpki” / „szczeniaczki”, czyli 100 ml, 50 ml czy nawet porcje 

„kieliszkowe”. Młodzi ludzie chcąc „zaistnieć” w grupie zdobywają tak pakowany alkohol i 

spożywają go o każdej porze dnia. 

„IDEĄ” naszych warsztatów jest to by młody człowiek całkowicie sam bez żadnej pomocy 

osób trzecich, sprawdził własne możliwości, kiedy (przy pomocy różnorodnego sprzętu 

pokazowego) jego organizm zachowuje się jakby był pod wpływem alkoholu lub innych 

środków odurzających; w ten sposób OBALAMY MITY!!! Panujące wśród młodych ludzi, iż 

nawet mała ilość alkoholu „nie szkodzi” 
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Każde nasze spotkanie ma charakter artystyczno – warsztatowy, pomaga to w 

przekazaniu trudnych treści i ułatwia ich przyswojenie. Warsztaty te są kreatywne i 

dedykowane do obecnej na sali grupy młodzieży; podmiotowe taktownie każdego z naszych 

gości sprawia, iż przekazywana i poznawana u nas wiedza zostaje przez naszych słuchaczy 

wykorzystywana w ich codziennym życiu. 

Nasz program jest jedynym w Polsce programem profilaktycznym, który uczy poprzez 

doświadczenie; innowacyjność elementów wykorzystanych do przeprowadzenia warsztatów 

oraz umiejętności komunikacyjne prowadzących powoduje, że młodzież zgromadzona w 

trakcie wszystkich spotkań profilaktycznych nie tylko słyszy, ale przede wszystkim słucha i 

myśli nad słowami, które słyszy.  

Używamy sprzętu specjalnie do tego przeznaczonego oraz konstrukcji własnej, 

tworzonego w sposób nowoczesny i profesjonalny, zapewniający atrakcyjność pokazów i 

ćwiczeń.  

 

 

 

 

 

Tylko warsztaty prowadzone w ten niepowtarzalny sposób, są w stanie przynieść 

faktyczne działanie profilaktyczne; zmuszone do refleksji umysły młodych ludzi, uczą się 

odróżniać dobro od zła i nie poddawać się schematom oraz namowom nieodpowiedzialnych 

osób.  Łatwość nawiązania kontaktu z uczestnikami warsztatów sprawia, iż są oni 

zainteresowani rozmową i chętnie podejmuję dyskusje, co z kolei ma decydujący wpływ na 

zrozumienie, przekazywanych przez prowadzących, informacji i przyswojenie przez 

słuchaczy wiedzy koniecznej do podejmowania we własnym życiu bezpiecznych i 

przemyślanych decyzji. 
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SLALOM ŻYCIA 

Specjalnie przygotowane przeszkody symulujące ściany pomieszczenie, z 

którego osoba biorąca udział, jako główny aktor, musi jak najszybciej wyjść. 

Przeszkodami tymi są np. zamknięte drzwi, schody, uszkodzone fragmenty 

umeblowania pokoju itp. elementy. Oczywiście dla osoby czystej ta swoista 

ścieżka jest niezmiernie łatwa do przebycia, jednak, gdy organizm 

ćwiczącego, poprzez użycie odpowiednich środków zaburzających, jest 

„zatruty” droga ta staje się często nie do pokonania. Ukazuje to, w jaki 

sposób jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, narkotyków czy też dopalaczy. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

SLALOM PRAWDY 

 

Przy użyciu dwóch elektrycznych quadów 

pokonujących prosty tor przeszkód pokazujemy 

młodym ludziom jak nawet niewielka ilość alkoholu, 

czy też narkotyków zaburza rzeczywiste możliwości 

reakcji i refleksu kierującego jakimkolwiek pojazdem. 
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Quady używane w tym ćwiczeniu są urządzeniami elektrycznymi, dlatego też nie ma 

przeciwskazań do poruszania się nimi w pomieszczeniach zamkniętych np. na salach 

gimnastycznych czy też w halach sportowo widowiskowych. 

 

 

 

 

 Wnioski po takiej prezentacji są jednoznaczne:   

 

CHCESZ ŻYĆ BĄDŹ „CZYSTY” NIE DAJ SIĘ ZABIĆ 

PRZEZ „BĘDĄCEGO POD WPŁYWEM” = REAGUJ! => 

MASZ DO TEGO NIE TYLKO PRAWO, ALE I 

WEWNĘTRZNY NAKAZ … 

 

 

Nadzór merytoryczny 

Grażyna Graszek 

Pedagog, psycholog 

Pedagog leczniczy, 

Instruktor terapii uzależnień 

 

KONTAKT 

Andrzej Piasecki 

500 299 698 

apiasecki2@wp.pl 

Grażyna Graszek  

 601 777 823 
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