
„Poczekaj na dorosłość” – czyli STOP zachowaniom ryzykownym

Od czerwca br. w szkołach i przedszkolach na terenie gminy realizowane są zajęcia z
zakresu profilaktyki na poziomie pierwszo i drugorzędowym w ramach projektów: „Reaguj
na  przemoc  –  II  edycja”,  „Ukryte  skrzydła  –  II  edycja”  i  „Pomóż –  pokaż  –  prowadź”.
Działania  skierowane  są  do  dzieci  przedszkolnych,  uczniów  szkół  podstawowych,  klas
gimnazjalnych oraz rodziców.

Celami głównymi spotkań ze specjalistami są m.in.: stworzenie kompleksowego
systemu wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –
wychowawczych,  poprzez  zintegrowane  i  spójne  działanie  na  rzecz  dziecka  i  rodziny,
promowanie zdrowego modelu życia, promowanie postaw rodzicielskich, wzmocnienie więzi
emocjonalnych z rodzicami, dostarczenie wsparcia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie,
podniesienie  poziomu  samoświadomości, nabycie  umiejętności  radzenia  sobie  w  sytuacji
zagrożenia przemocą, nabycie umiejętności reagowania na przemoc.

Dodatkowymi celami, których realizacja skierowana jest typowo do uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalnych, jest ograniczenie intensywności i czasu trwania dysfunkcji
(jeśli  takie  występują)  oraz  opóźnienie  wieku  inicjacji,  w  myśl  hasła:  „Poczekaj  na
dorosłość”.   Udział  w zajęciach pozwala wzmacniać czynniki chroniące dzieci i  młodzież
przed  podejmowanie  zachowań  ryzykownych.  W tym  celu  podejmowane  są  następujące
działania: promowanie zdrowego modelu życia i pozytywnych wzorców rodziny, aktywizacja
społeczna,  doskonalenie  umiejętności  społecznych,  integracja  środowiskowa, integracja
rodzinna, rozwój  zainteresowań,  wybór  właściwej  drogi  życiowej,  poszanowanie  norm,
wartości i autorytetów, odnalezienie miejsca w pozytywnej grupie rówieśniczej. 

Regularne  spotkania  ze  specjalistami  pozwalają  eliminować  i  redukować  czynniki
ryzyka  oraz  pojawienie  się  niekorzystnych  psychologicznych,  społecznych  i  zdrowotnych
konsekwencji  zaburzających  prawidłowy rozwój  młodych  ludzi.  Zajęcia  realizowane  pod
hasłami wiodącymi „Poczekaj na dorosłość” – „Wycofaj się” maja na celu ochronić dziecko,
ucznia, wychowanka przed wszelkimi zakłóceniami rozwoju, by w przyszłości nie musiało
borykać się z problemem „Ogranicz”. 

Działania  podejmowane  w  projektach  z  jednej  strony  obejmują  swoim  zasięgiem
świadome i celowe oddziaływania na jednostkę, z drugiej, doceniają wysiłki człowieka nad
kształtowaniem własnej osobowości.

W ramach projektów „Ukryte skrzydła – II edycja” i „Pomóż – pokaż – prowadź”,
mieszkańcy Gminy Głogów Małopolski  uczestniczą  w warsztatach  z:  carvingu,  dietetyki,
profilaktyki, pierwszej pomocy, architektury krajobrazu, tańca z ogniem, gier planszowych,
prac  ręcznych,  warsztatów  muzyczno  –  wokalnych,  sportowych,  zabaw  dla  rodziców  z
dziećmi  i  in.  Rodzice  dzieci  dodatkowo mogą  skorzystać  z  indywidualnego  poradnictwa
dotyczącego  problemów  wychowawczych oraz  poradnictwa  zawodowego  dla  rodziców
wracających na rynek pracy.

Specjaliści pracujący we wspomnianych projektach, udzielają również parad z zakresu
medycznego,  prawnego,  pedagogicznego,  psychoprofilaktycznego,  psychologicznego
i doradztwa zawodowego.  

Zadania realizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem „Na Plus” i
Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Głogów Młp., współfinansowane są ze

środków Województwa Podkarpackiego – ROPS w Rzeszowie.


