DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO I WYCHOWANIA

Profilaktyka szkolna
w aspekcie współczesnych środków
uzależniających
Biała Podlaska, 28 września 2015 r.
Data

Program wystąpienia
1.
•
•
•

Wprowadzenie:
Uzależnienia współczesnego świata
Deficyty działań profilaktycznych w szkołach kontrola NIK
Jak prowadzić profilaktykę w szkole?

2. Podstawy prawne
• Ustawa o systemie oświaty
• Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
• Rozporządzenie w sprawie KPPN na lata 2011-2016
• Rozporządzenie w sprawie zakresu i form działalności wychowawczej…..
• Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach………..
3. Działania wspierające szkoły i placówki przez MEN
• Rządowy program na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”;
• Rządowy program wspomagania w latach 2015-2018 organów
prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki,
wychowania i opieki w szkołach – Bezpieczna+;
• Materiały informacyjno-edukacyjne dla szkół i placówek oświatowych

Profilaktyka w szkole
Problematyka uzależnień we współczesnym świecie
środki uzależniające:
•
•
•
•

alkohol, tytoń, narkotyki, dopalacze, leki bez przepisu lekarza,
Internet, media elektroniczne, gry komputerowe
zaburzenia odżywiania,
i inne (hazard, zakupy, relacje, seks).

Uzależnienie: to grupa zjawisk behawioralnych, poznawczych i
fizjologicznych. Podstawowym objawem uzależnienia jest całkowita
lub częściowa utrata kontroli nad przyjmowaniem substancji i
występowanie pragnienia (tzw. głodu) przyjmowania jej pomimo
doświadczania oczywistych szkód przez nie wywoływanych.
Rodzaje uzależnienia: psychiczne i fizyczne.

Podstawy prawne profilaktyki narkomanii w szkole
1. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, nowelizacja z 2015 r.
•
art.22.3 upn wprowadziła przepis upoważniający ministra oświaty do wydania
rozporządzenia w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i
placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej,
informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.
2. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016.
•
upowszechnianie sieci szkół promujących zdrowie,
•
zapewnienie warunków do prowadzenia wysokiej jakości edukacji zdrowotnej,
•
upowszechnianie i wdrażanie skutecznych działań profilaktycznych,
•
upowszechnianie programów rozwijających kompetencje wychowawcze,
•
publikacja materiałów dotyczących profilaktyki narkomanii dla rodziców,
•
przygotowanie nauczycieli do realizacji profilaktyki narkomanii.
Samorząd jest zobowiązany wspierać realizację programów rekomendowanych na
wszystkich poziomach edukacji.
3. Ustawa o systemie oświaty:
art. 54 uso: do kompetencji rady rodziców należy uchwalanie w porozumieniu z radą
pedagogiczną programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.

Podstawy prawne profilaktyki w szkole
4. Rozporządzenie w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
i o poradniach psychologiczno-pedagogicznych
•
udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej podczas
bieżącej pracy z uczniem, w tym uczniowi niedostosowanemu
społecznie i zagrożonemu niedostosowaniem społecznym.
•
Poradnie psychologiczno – pedagogiczne są zobowiązane do
udzielania nauczycielom i specjalistom pomocy w podejmowaniu
działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów
dzieci i młodzieży.
5. Rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i
placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej,
informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

Wyniki kontroli NIK
Profilaktyka narkomanii w szkole
Wynik kontroli z zakresu profilaktyki narkomanii prowadzonej w latach
2011/2012 r. w szkołach ujawnił liczne nieprawidłowości:
• NIK negatywnie oceniła jakość szkolnych programów profilaktyki.
Skuteczność zaplanowanych w nich działań była niska lub nieznana.
Nie przeprowadzono diagnozy.
• Zaplanowane i wdrażane przez dyrektorów kontrolowanych szkół
działania profilaktyczne były powierzchowne i nierzetelne.
• W większości szkół profilaktyka narkomanii nie była uważana za istotną
i dyrektorzy tych jednostek nie dostrzegali potrzeby dbałości o jakość
profilaktyki uznając, że narkotyki nie występują na terenie ich szkół.
• Nie realizowano w szkołach programów profilaktycznych o
potwierdzonej skuteczności z Banku Programów Rekomendowanych.
• Dyrektorzy nie zapewnili żadnych szkoleń dla pracowników szkoły
z zakresu profilaktyki narkomanii w okresie trwania kontroli (1 rok).

Zalecenia NIK
1. Formułowanie w SPP celów i zadań w sposób pozwalający na
dokonanie oceny stopnia ich realizacji.
2. Realizowanie wszystkich zaplanowanych zadań.
3. Wykorzystywanie ofert realizacji programów profilaktycznych,
których skuteczność została obiektywnie potwierdzona, przy
tworzeniu SPP.
4. Dokonywanie ewaluacji podejmowanych działań
profilaktycznych pod katem ich skuteczności
i adekwatności.
5. Uwzględnienie profilaktyki uzależnień w planach doskonalenia
zawodowego nauczycieli.

Kontrola działań z zakresu profilaktyki szkolnej
1. Nadzór pedagogiczny:
Kontrola: zgodności z przepisami prawa realizowanych działań w szkołach z
zakresu profilaktyki narkomanii.
Narzędzie: Arkusz Kontroli w zakresie prawidłowości prowadzonych przez
szkołę działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci i
młodzieży zagrożonej uzależnieniem
Źródła informacji:


rozmowa z dyrektorem szkoły,



rozmowa z rodzicami uczniów oraz z radą rodziców (możliwość przeprowadzenia ankiety),



statut szkoły,



dzienniki zajęć,



program wychowawczy szkoły, program profilaktyki,



inne
dokumenty
dotyczące
z zakresu profilaktyki narkomanii,



wyniki badań z zakresu nasilenia problemów związanych z zagrożeniem uzależnieniem,



orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,



indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne.

działań

dyrektora

w

zakresie

organizacji

zajęć

Rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i
placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej,
informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii
Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 22 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 875).
W rozporządzeniu przedstawiono zakres działalności wychowawczej, edukacyjnej,
informacyjnej i profilaktycznej w następujący sposób:
1) działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z
zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju
ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: fizycznej, psychicznej,
społecznej i aksjologicznej;
2) działalność edukacyjna w szkole i placówce polega na stałym poszerzaniu i
ugruntowaniu wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców i
nauczycieli z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia;

Rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i
placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej,
informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii

3) działalność informacyjna w szkole i placówce polega na dostarczaniu rzetelnych
i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych
odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z narkomanią
skierowanych do uczniów i wychowanków oraz ich rodziców i opiekunów, a także
nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły lub placówki;
4) działalność profilaktyczna w szkole i placówce prowadzona w celu przeciwdziałania
narkomanii i innym zachowaniom ryzykownym polega na realizacji działań z zakresu
profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

Rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach
systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i
profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii

1. Podstawą do podejmowania przedmiotowej działalności jest
diagnoza występujących w środowisku szkolnym czynników
chroniących oraz czynników ryzyka, opracowywana w każdym
roku szkolnym we współpracy z podmiotami wspierającymi z
otoczenia szkoły ( § 6.1).
2. Działalność może być prowadzona w ramach:
• obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia
ogólnego,
• zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,
• nauki religii,
• zajęć z wychowawcą,
• przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie,
• zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta
Nauczyciela,
• w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w formach
określonych w tych przepisach.

Rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach
systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i
profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii
3. Działalność, może odbywać się w:
• oddziale, grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, z udziałem
całej społeczności szkolnej lub w trakcie bieżącej pracy z uczniem,
• formie interaktywnych wykładów, warsztatów, treningów umiejętności, projektów,
debat, szkoleń, spektakli teatralnych, spotów, kampanii społecznych,
happeningów, pikników edukacyjnych lub w innych formach uwzględniających
wykorzystanie aktywnych metod pracy.
4. W działalności mogą brać udział rodzice, opiekunowie, specjaliści oraz
przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, poradni psychologicznopedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, placówek doskonalenia
nauczycieli, podmiotów realizujących świadczenia zdrowotne z zakresu
podstawowej opieki zdrowotnej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień,
wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, Policji,
pracodawców, podmiotów leczniczych i innych podmiotów działających w
ochronie zdrowia; organizacji pozarządowych.

5. Szkoły i placówki dostosują, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia
w życie rozporządzenia, program wychowawczy i program profilaktyki.

Jak prowadzić profilaktykę w szkole ?
Koncepcja profilaktyki pozytywnej:
− odkrywanie i wzmacnianie zasobów i potencjału, w tym promowanie
pozytywnych umiejętności życiowych dzieci i młodzieży,
− odkrywanie i wzmacnianie zasobów i potencjału środowiska szkolnego
rodzinnego i lokalnego.

Koncepcja profilaktyki zintegrowanej:
− sięganie po substancje psychoaktywne, niepowodzenia szkolne, agresja,
przemoc, wykroczenia, przestępstwa, powinny być traktowane jako różne
objawy mające to samo źródło,
− działania profilaktyczne ukierunkowane na zmianę zachowań i postaw
nie muszą dotyczyć każdego obszaru z osobna,
− ważna jest koncentracja na tematach, które są kluczowe dla danego wieku i
uruchamiają silne emocje i motywacje skłaniające do zmiany.

Działania MEN wpierające szkoły.
Programy Rządowe
1.

Rządowy program na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna
szkoła”:

-

Cel szczegółowy nr 2 określa obszar:

„Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci
i młodzieży”, w tym:
2.2. Przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych przez
uczniów i wychowanków oraz profilaktykę uzależnienia od gier
komputerowych, Internetu, hazardu.
2.3. Kształtowanie umiejętności uczniów i wychowanków w
zakresie prawidłowego funkcjonowania w środowisku
cyfrowym, w szczególności w środowisku tzw. nowych
mediów.

Rządowy program „Bezpieczna i przyjazna szkoła”
Rekomendowane zadania w Programie:
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

Prowadzenie edukacji prawnej dla uczniów,
Prowadzenie spotkań dla rodziców z zakresu metody szkolnej interwencji
profilaktycznej oraz edukacji prawnej,
Realizacja profilaktyki rówieśniczej i programów z tego poziomu,
Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, ze szczególnym
zwróceniem uwagi na rozwijanie ich pasji i zainteresowań w ramach zajęć
pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
Realizacja rekomendowanych programów z zakresu poziomu profilaktyki
uniwersalnej, selektywnej i wskazującej,
Doskonalenie kompetencji nauczycieli, wychowawców i specjalistów w
zakresie pracy z uczniami niedostosowanymi społecznie lub zagrożonymi
niedostosowaniem społecznym,
Wdrożenie
systemu
wsparcia
psychologicznego
dla
nauczycieli,
wychowawców w formie m.in. superwizji, coachingu, grup wsparcia z zakresu
poprawy jakości systemu oddziaływań profilaktycznych;
Opracowanie zasad współpracy szkoły z policją lub strażą gminną (miejską) w
zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w szkole.

Działania MEN wpierające szkoły.
Programy Rządowe
Rządowy program wspomagania w latach 2015-2018 organów
prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków
nauki, wychowania i opieki w szkołach – Bezpieczna+;

1. Otwarta szkoła i klimat szkoły jako czynniki chroniące:
 budowanie postaw prospołecznych, umiejętności psychospołecznych, pracy
zespołowej, aktywności obywatelskiej, aktywności wolontariackiej,
 budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych, więzów między uczniami,
prowadzenie polityki antydyskryminacyjnej i włączającej uczniów ze SPE,
integracje szkoły ze środowiskiem lokalnym,
 zwiększenie otwartości szkoły na współpracę z organizacjami pozarządowymi i
instytucjami w zakresie bezpieczeństwa,

Rządowy program Bezpieczna +
2. Bezpieczeństwo fizyczne w szkole:

Upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły
umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz wiedzy
o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia:
 poprawa bezpieczeństwa poprzez przegląd stanu bezpieczeństwa
szkoły,
 opracowanie rekomendacji do szkolnych procedur postępowania
w sytuacjach zagrożenia na podstawie przeglądu stanu
bezpieczeństwa szkoły,
 praktyczne zapoznanie pracowników szkoły z zasadami postępowania
w sytuacjach kryzysowych,
 sytuacje kryzysowe w szkole mogą dotyczyć przestępstw
narkotykowych.

Realizacja zadań publicznych
1. „Prowadzenie przez specjalistów ogólnopolskiej infolinii interwencyjnoinformacyjnej dla uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich
rodziców, nauczycieli oraz innych podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży”.
(Fundacja Dzieci Niczyje)
2. „Bezpieczna i przyjazna szkoła - ocena szkół i placówek systemu oświaty
realizujących politykę ochrony dzieci przed agresją i przemocą”.
(Fundacja Dzieci Niczyje)
3. „Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie
bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia”.
(Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”)
(Fundacja Nowoczesna Polska)
4. Upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności
rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz wiedzy o zasadach postępowania w
sytuacjach zagrożenia”
(Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych)

Rządowy program na lata 2014-2016
„Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111

Telefon 116 111

codziennie
12:00 – 22:00
www.116111.pl/napisz
pomoc@116111.pl

wsparcie
interwencja
edukacyjna

interwencja
lokalna
interwencja
kryzysowa

Telefon dla Rodziców i Nauczycieli
w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci
Telefon dla Rodziców
i Nauczycieli w sprawie
Bezpieczeństwa Dzieci
800 100 100

poniedziałek - piątek
12:00 – 18:00
pomoc@800100100.pl
www.800100100.pl

wsparcie
informacja
interwencja
lokalna

Działania od 10.11.2014 roku
• 75 171 (50 273)
połączenia telefoniczne

• 2 690 połączeń
telefonicznych

→ 12 941 (26%) interwencje
→ 9 459 (19%) konsultacje
→ 1 748 (3%) wsparcie

→ 1 449 (54%) konsultacje
→ 318 (12%) interwencje
→ 183 (7%) wsparcie

• 3 474 (2 958)
wiadomości online

• 421 wiadomości online

→ 1 407 (48%) interwencje
→ 734 (25%) konsultacje
→ 714 (24%) wsparcie

→ 191 (45%) interwencje
→ 147 (35%) konsultacje
→ 59 (14%) wsparcie

Najczęściej zgłaszane problemy

•funkcjonowanie w relacjach
rówieśniczych (20%)
•seksualność i dojrzewanie (14%)
•doświadczaniem przemocy ze strony
rówieśników i dorosłych (10%)
•zdrowie psychiczne (6%): myśli i
prób samobójczych, zaburzeń
odżywania, stresu, samookaleczenia,
niskiej samooceny itp.

•zdrowie psychiczne dzieci (14%):
depresja, obniżony nastrój, myśli
samobójcze itp.
•doświadczanie przez dziecko
przemocy ze strony rówieśników i
dorosłych (9%)
•seksualność i dojrzewanie (7%)
•funkcjonowanie dziecka w relacjach
rówieśniczych (7%)
• relacje w rodzinie (6%)

Rządowy program na lata 2014-2016
„Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Program certyfikacji placówek edukacyjnych realizujących politykę
ochrony dzieci przed przemocą

Rządowy program na lata 2014-2016
„Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Cele programu Chronimy Dzieci
Zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci:

• promowanie standardów ochrony dzieci przed przemocą w
placówkach edukacyjnych i opiekuńczych
• przyznawanie certyfikatu Chronimy Dzieci placówkom, w
których potwierdzony został wysoki poziom ochrony dzieci

Standardy ochrony dzieci przed przemocą
1. Ustanowienie i wprowadzenie w życie Polityki ochrony dzieci
przed przemocą
2. Monitorowanie pracowników w celu zapobiegania
krzywdzeniu dzieci
3. Zapewnienie pracownikom edukacji w zakresie ochrony dzieci
przed przemocą i pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia
4. Edukowanie dzieci w zakresie ochrony przed przemocą i
wykorzystywaniem
5. Oferowanie rodzicom edukacji w zakresie wychowania dzieci
bez przemocy oraz ochrony ich przed przemocą
6. Monitorowanie i weryfikacja zgodność prowadzonych działań
z przyjętymi zasadami ochrony dzieci
29

Certyfikacja placówek realizujących
politykę ochrony dzieci przed przemocą

31

Zasady certyfikacji
REJESTRACJA PLACÓWKI W PORTALU

SPEŁNIENIE STANDARDÓW OCHRONY
DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM

OTRZYMANIE PRZEZ PLACÓWKĘ
CERTYFIKATU
NA 1 ROK

WERYFIKACJA – ŚRODOWISKO LOKALNE,
RODZICE/OPIEKUNOWIE, KURATORIA
OŚWIATY, FUNDACJA DZIECI NICZYJE

Oferta dla profesjonalistów
•
•
•
•
•
•
•

Konferencje i szkolenia
Gotowe scenariusze zajęć
Podręcznik dla realizatorów programu
E-learningi i prezentacje multimedialne
Broszury, poradniki, ulotki, plakaty
Kwartalnik „Dziecko krzywdzone”
Telefon 800 100 100

Platforma edukacyjna

www.edukacja.fdn.pl

Zadanie publiczne 2015-2018
3. „Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i
ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z
cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia”.
(Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”)
(Fundacja Nowoczesna Polska)
 Badanie wiedzy (na wstępie i po realizacji projektu)
 Przeprowadzenie warsztatów oraz opracowanie pakietów materiałów
edukacyjnych dla uczniów, rodziców i nauczycieli z zakresu
bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i bezpiecznego korzystania z
nowych technologii
 Powstanie platforma edukacyjna dla uczestników

Zadanie publiczne 2015-2018
4. „Upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły
umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz wiedzy o
zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia”

(Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych)

 Dokonanie przeglądu stanu bezpieczeństwa szkoły
 Przygotowanie na podstawie dokonanego przeglądu
rekomendacji do szkolnych procedur postępowania na wypadek
wystąpienia sytuacji zagrożenia w szkole
 Przeprowadzeniu praktycznego szkolenia nauczycieli i innych
pracowników szkoły z zakresu reagowania w sytuacjach
kryzysowych.

Materiały informacyjno-edukacyjne dla szkół i placówek
oświatowych

Strona internetowa MEN
www.bezpiecznaszkola+men.gov.pl

Platforma
wiedzy na temat bezpieczeństwa:
„Bezpieczna szkoła+”

Materiały informacyjno-edukacyjne dla szkół i placówek
oświatowych

3. Strona internetowa Ośrodka Rozwoju
Edukacji www.ore.edu.pl platforma
Bezpieczeństwo w szkole

4. Strona internetowa Instytutu Badań
Edukacyjnych www.ibe.edu.pl
Raporty z badań dotyczące klimatu
szkoły, profilaktyki agresji i przemocy

Szkolenia
Liderów profilaktyki,

którzy są przygotowani do szkolenia
nauczycieli, wychowawców, rad pedagogicznych w zakresie
skutecznego rozwiązywania sytuacji problemowych w szkole,
klasie.
Szkolenie uwzględnia moduł teoretyczny i moduł praktyczny poszerzenia repertuaru reakcji nauczyciela o nowe, bardziej
efektywne metody wychowawcze i interwencyjne.
Przeszkolono już 100 liderów: mazowieckie - 21, lubelskie - 9, wielkopolskie - 9,
pomorskie - 9, śląskie - 8, kujawsko–pomorskie - 9, podkarpackie - 6, dolnośląskie 6, opolskie - 4, podlaskie - 5, lubuskie - 5, zachodniopomorskie - 3, pomorskie - 3,
warmińsko-mazurskie - 3, małopolskie - 2, świętokrzyskie - 1.

Pakt przeciw dopalaczom

Dopalacze kradną życie! – to hasło paktu społecznego
przeciw dopalaczom
 Jego sygnatariuszami – poza Ministerstwem Edukacji
Narodowej – są m.in. premier Ewa Kopacz, ministrowie
spraw wewnętrznych, sprawiedliwości, zdrowia,
administracji i cyfryzacji, a także rzecznik praw dziecka
oraz przedstawiciele różnych organizacji pozarządowych, w
tym Związku Harcerstwa Polskiego.
 Skoordynowanie działań różnych instytucji i organizacji,
prowadzonych w walce z dopalaczami – to cel podpisanego
paktu.

Podpisanie paktu było inauguracją kampanii „Dopalacze kradną życie”. Jej celem jest
uświadamianie młodych ludzi o niebezpieczeństwach związanych z zażywaniem dopalaczy.
Akcja ma być skierowana także do rodziców, nauczycieli oraz innych osób, które mają
kontakt z młodzieżą.
Od lipca już ponad 1000 osób zatruło się dopalaczami. Oprócz działań policji, skupionych na
zatrzymywaniu osób rozprowadzających narkotyki, przewidziano także działania
profilaktyczne i kampanię społeczną.
Inauguracji kampanii towarzyszyła premiera spotu przygotowanego przez społeczność programu
Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”. Spot będzie emitowany na antenie Telewizji
Polskiej.
Uruchomiony został także profil kampanii „Dopalacze kradną życie” na Facebooku
(facebook.com/dopalaczekradnazycie). Będą tam publikowane m.in. aktualności dotyczące
akcji, informacje o działaniach policji oraz zdjęcia osób, które dołączyły do naszej inicjatywy.
Ruszyła też mapa inicjatyw antydopalaczowych. Na stronie
www.msw.gov.pl/dopalaczekradnazycie zamieszczona została pełna lista podejmowanych
lub planowanych działań profilaktycznych związanych z walką z tymi niebezpiecznymi
substancjami.
Lista zawiera już prawie 50 inicjatyw prowadzonych przez różne instytucje, w tym przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wszystkie osoby, instytucje lub organizacje, które planują
przeprowadzenie własnej akcji zachęcamy do zgłaszania się mailowo pod adres
dopalaczekradnazycie@msw.gov.pl

Konkurs dla uczniów „Przytomni”.

1. Nie pozwólmy dopalaczom niszczyć naszego życia! Jeśli nie tolerujesz
kradzieży, bandytyzmu i kłamstwa oraz nie godzisz się na dopalacze, weź
udział w konkursie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pn. „Przytomni”.
2. Nakręć spot, powiedz wszystkim, że Dopalacze Kradną Życie i wygraj dla
swojej szkoły atrakcyjne nagrody!
3. W konkursie mogą wziąć udział przedstawiciele szkół, reprezentowani przez
grupy składające się z dowolnej liczby uczniów oraz co najmniej jednego
dorosłego opiekuna. Nagrania, których motywem przewodnim ma być
propagowanie stylu życia wolnego od dopalaczy.
1. Czas nagrania nie może przekroczyć 40 sekund.

KONKURS
•
•
•
•

Zbierzcie grupę znajomych
Wybierzcie opiekuna
Nakręćcie 3—40 sekundowy spot
Wyślijcie nagranie do MSW -

02-591 Warszawa ul. Batorego 5 z dopiskiem „Przytomni” do 30 września br.

Nagrody:
I miejsce - 10 000 zł.
II miejsce 8 000 zł,
III miejsce 6 000 zł.
Nagroda internautów: 4 000 zł
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie MSW w regulaminie, w tym
niezbędne formularze.
Dodatkowe wiadomości o konkursie można uzyskać także w Departamencie
Komunikacji Społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pod numerami
telefonów (22) 60 149 42 i (22) 60 149 45 lub adresami e-mail:
anna.klimaszek@msw.gov.pl i celina.chelkowska@msw.gov.pl.

Profilaktyka szkolna w aspekcie współczesnych
środków uzależniających

Dziękuję za uwagę

Teresa Szopińska-Grodzka
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Kształcenia Ogólnego i Wychowania

