
PROJEKT EVENTOWY DLA UCZNIÓW KLAS IV – VI I I  Z  GMINY ŻUKOWO

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I  PATOLOGIOM SPOŁECZNYM 
W ROKU 2022 - PROWADZENIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH 

W SZKOŁACH I  PLACÓWKACH SYSTEMU OŚWIATY



Anna Jarząbek - psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Od 
2004 r pracuje w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Od ponad 10 lat udziela pomocy psychologicznej 
osobom dotkniętym przemocą w rodzinie i współuzależnionym w zakresie konsultacji, interwencji oraz 
psychoterapii.

Merytoryczny i logistyczny realizator projektu:

KONTAKT (umowy, harmonogram realizacji):

anna.jarzabek@onet.eu

mailto:anna.jarząbek@onet.eu


Zbigniew Kowalczyk – pedagog, zatrudniony obecnie, jako Główny Specjalista Profilaktyki w 
Gdańskim Ośrodku Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień, emerytowany oficer Policji. 
Szkoleniowiec z bogatymi zasobami i wieloletnią praktyką, nauczyciel, specjalista posiadający duże 
doświadczenie w zakresie realizacji i tworzenia strategii, programów
i procedur.

Piotr Paszkowski – koordynator programów zdrowotnych, edukator i szkoleniowiec w Gdańskim 
Ośrodku Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień, instruktor fitness i treningu zdrowotnego, 
animator czasu wolnego, organizator wyjazdów prozdrowotnych, turystyki aktywnej  krajoznawczej, 
realizator eventów i szkoleń dla firm, instytucji i grup szkolnych, promotor aktywności outdoorowej 
w bliskości z przyrodą, twórca i realizator gier terenowych (leśnych i miejskich). Od 13 lat właściciel 
firmy Strefa Aktywna.

Joanna Wandtke – instruktor fitness i treningu zdrowotnego, animator czasu wolnego, realizator 
eventów i szkoleń dla firm, instytucji i grup szkolnych, promotor aktywności outdoorowej w 
bliskości z przyrodą, twórca i realizator gier terenowych (leśnych i miejskich).

Główni koordynatorzy eventu

TEL: 504 275 838
strefaaktywna@wp.pl

TEL: 509 328 197
zibik74@gmail.com

TEL: 501 938 158

mailto:strefaaktywna@wp.pl
mailto:zibik74@gmail.com


Profilaktyka

Profilaktyka uniwersalna ma na celu 
przeciwdziałanie inicjacji w zakresie różnych 
zachowań ryzykownych (zwłaszcza wśród młodzieży 
szkolnej) poprzez dostarczenie odpowiedniej 
informacji oraz wzmacnianie czynników 
chroniących i redukcję czynników ryzyka. Działania 
te dotyczą zagrożeń rozpowszechnionych, takich 
jak np. używanie substancji psychoaktywnych 
(narkotyki, alkohol) czy przemoc.
Odbiorcy profilaktyki uniwersalnej to ogół 
populacji, np. dzieci i młodzież szkolna, społeczność 
lokalna. Grupy, do których są kierowane działania 
profilaktyki uniwersalnej nie są uprzednio 
diagnozowane pod względem poziomu ryzyka 
zachowań problemowych, choć w obrębie grupy 
poszczególne jednostki mogą się różnić 
stopniem zagrożenia i rodzajem czynników ryzyka.

Profilaktyka selektywna ma na celu zapobieganie, 
ograniczenie lub zaprzestanie podejmowania 
przez jednostkę zachowań ryzykownych. Cele te 
mogą być osiągane między innymi poprzez 
ograniczanie czynników ryzyka związanych ze 
środowiskiem rodzinnym i rówieśniczym, poprawę 
funkcjonowania emocjonalnego i społecznego, 
kształtowanie adekwatnych przekonań normatywnych 
dotyczących narkotyków, promocję postaw 
prozdrowotnych oraz wspieranie rodzin w 
rozwiązywaniu problemów związanych z używaniem 
narkotyków przez dziecko.
Odbiorcy profilaktyki selektywnej to podgrupy 
wybranej populacji (np. ogółu młodzieży) 
charakteryzujące się obecnością czynników ryzyka 
(indywidualnych, rodzinnych, środowiskowych), 
związanych z podejmowaniem danych zachowań 
ryzykownych, np.: używania czy nadużywania 
substancji psychoaktywnych. Do odbiorców 
profilaktyki selektywnej zaliczamy więc m.in.: „dzieci 
ulicy", niepełnoletnie osoby popełniające czyny 
karalne, osoby zagrożone demoralizacją, dzieci i 
młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym, osoby 
okazyjnie używające narkotyków

Profilaktyka wskazująca są to działania
kierowane do jednostek, u których 
rozpoznano pierwsze objawy zaburzeń lub 
szczególnie zagrożonych rozwojem 
problemów wynikających z używania 
substancji psychoaktywnych, w związku 
z uwarunkowaniami biologicznymi, 
psychologicznymi czy społecznymi.
Cele profilaktyki wskazującej to 
zapobieganie rozwojowi uzależnienia od 
substancji psychoaktywnych, ograniczanie 
częstości używania lub zmiana wzorów 
używania substancji na mniej 
„niebezpieczne”, ryzykowne. 
Odbiorcy profilaktyki wskazującej to osoby
charakteryzujące się czynnikami ryzyka 
takimi jak: zaburzenia zachowania, 
zaburzenia koncentracji z deficytem uwagi 
(ADHD), niepowodzenia szkolne, 
podejmowanie zachowań ryzykownych, 
używanie narkotyków problemowo (bez 
diagnozy uzależnienia), próby samobójcze, 
konflikty z prawem, wychowywanie się w 
rodzinie z problemem narkotykowym.



Uzależnienia

OD CZYNNOŚCI
(BEHAWIORALNE)

OD SUBSTANCJI
(CHEMICZNE)

KOMUNIKATORY
ZAKUPY
HAZARD
DIETY
PRACA

środki psychoaktywne 



Środki psychoaktywne

Depresanty:
(działają uspakajająco, relaksująco, 
usypiająco,
spowalniająco)

Alkohol
GHB
Ketamina
Konopie
Opioidy
Benodiazepiny
Mieszanki

Dysocjanty:    +
(depersonalizacja,
Odrealnienie
Uczucie śnienia na
jawie)

DMT
Ketamina
Szałwia wieszcza
Mieszanki
Podtlenek azotu

Psychodeliki:
(modyfikacje percepcji nie udające  

rzeczywistości)

DMT
Fenetylamin
Konopie
LSD
Meskalina
Mieszanki
Grzyby Halunki
Syntetyczne     
Kanabidoidy
Szałwia wieszcza

Stymulanty:
(działanie pobudzające, euforyczne na 
OUN)

Kofeina
Nikotyna w Tytoniu
Amfetamina
Fenetylaminy
Konopie
MDMA (Exstazy)
Mefedron
Mieszanki

MIESZANKI !!!





ul. Sosnowa 1, 83-010 Jagatowo

https://jagatowka.pl/kontakt

20 km od Gdańska

Projekt: 3 – 28 X 2022r.
od poniedziałku do piątku 8:00 – 14:30

https://jagatowka.pl/kontakt
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MEGA 
PLANSZÓWKA



OUTDOOR CHALLENGE



PARTY GAMES CHALLENGE 
zamiennie z OUTDOOR CHALLENGE – ZALEŻNIE OD POGODY

https://youtu.be/ySCeRXs3LdE

https://youtu.be/ySCeRXs3LdE




2 autokary o godz. 8:45 = do 100 osób

10 grup i 10 animatorów

Podział na grupy
Oznaczenie grup – 10 kolorów worków na plecy
Przydzielenie animatora, zapoznanie z kartą gry, 

planem obiektu i planem dnia.9:00 – 9:55

5 grup idzie na MEGA PLANSZÓWKĘ
5 grup idzie na OUTDOOR CHALLENGE/PARTY GAMES CHALLENGE

10:00 – 10:55     zmiana miejsc

11:00 – 12:00     ognisko, posiłek, FOTO ZAGADKA

12:15-12:30 wyjazd   

I tura



2 autokary o godz. 10:45 = do 100 osób

10 grup 10 animatorów (koordynator główny)

Podział na grupy
Oznaczenie grup – 10 kolorów worków na plecy
Przydzielenie animatora, zapoznanie z kartą gry, 

planem obiektu i planem dnia.11:00 – 11:55

5 grup idzie na MEGA PLANSZÓWKĘ
5 grup idzie na OUTDOOR CHALLENGE/PARTY GAMES CHALLENGE

12:00 – 12:55     zmiana miejsc

13:00 – 14:00     ognisko, posiłek, FOTO ZAGADKA

14:15 wyjazd 

II tura




