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OFERTA: 

UCZNIOWIE KLAS 7 I 8 

ORAZ UCZNIOWIE SZKÓŁ 

PONADPODSTAWOWYCH  

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, 
mamy przyjemność przedstawić naszą propozycję

 programów profilaktycznych.  

Jeżeli zdecydują się Państwo na współpracę z nami 
prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami: 

502 142 856, 502 165 679 lub informację 
na adres poczty e-mail: stowrpp@poczta.onet.pl 



UCZNIOWIE  KLAS  7  I  8

CZAS  TRWANIA  KAŻDEGO  WARSZTATU :  4H ,  KOSZT :  OD  544  ZŁ    

Czterogodzinne warsztaty skierowane 
do grup z występującymi zachowaniami 
ryzykownymi. Uczniowie w trakcie zajęć  

uczą  się  jak normy szkolne mają  się  do 
prawno-karnych konsekwencji.    

Co komu wolno, a co nie we wzajemnej 
 relacji? Jakie zachowanie jest 
„niegrzeczne” a jakie rodzi już  

konsekwencje prawne? Jaka jest różnica 
między odpowiedzialnością  moralną  

a prawną? Kto i za co trafia do 
„poprawczaka”? Co może, a czego nie 

policjant i strażnik wobec ucznia? 
Na te i inne pytania znajdziecie 
odpowiedź  podczas tych zajęć .    

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

NIELETNICH ZA CZYNY 

ZABRONIONE 

Nowe spojrzenie na relacje w klasie – 

odniesienie doświadczeń własnych 

uczestników z trudnymi emocjami 

i sposobami ich odreagowania do 

relacji z rówieśnikami i dorosłymi. 

Role pełnione w klasie, wzajemne 

oczekiwania.  Dobra informacja dla 

wychowawcy, diagnoza 

 sytuacji klasowej.  

JAK RADZIĆ SOBIE Z WŁASNĄ 
I CUDZĄ AGRESJĄ – RZECZ 
RÓWNIEŻ O PRZEMOCY  
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CZAS  TRWANIA  KAŻDEGO  WARSZTATU :  4H ,  KOSZT :  OD  544  ZŁ    

Co zrobisz, kiedy ogarnia Cię stres 
tak, że przestajesz sprawnie myśleć 

i liczyć? Znikąd ratunku a czas 
ucieka. Wyluzuj, damy Ci koło 
ratunkowe, które przywróci Cię 

do wysokiej formy potrzebnej abyś 
skutecznie i logicznie myślał 

podczas egzaminu.  

TRENING ANTYSTRESOWY
DLA UCZNIÓW KLAS

TRZECICH GIMNAZJUM
PRZYGOTOWUJĄCY DO
ZDANIA EGZAMINÓW W
MAKSYMALNIE DOBREJ

FORMIE 

Rozprawa przeciwko Internetowi: 
przyjaciel,  czy wróg? Jak używać ,  żeby 

nie ucierpieć? Jak korzystać  
bezpiecznie? Doświadczenia w łasne 

dzieci i  pomys ły na przysz łość .  
Nauczyciel informatyki,  lub 

administrator systemu szkolnej sieci 
mile widziany w trakcie zajęć .  

WPŁYW TELEWIZJI   
I INTERNETU NA 

ZACHOWANIA DZIECI 
I MŁODZIEŻY. 

RZECZ O KULTURZE SMS-ÓW 

I CZATÓW 
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ALKOHOL JAKO CZYNNIK 
SPRAWCZY W PATOLOGII 
ZACHOWAŃ MŁODZIEŻY. 

Szkody alkoholowe – kto i kiedy je ponosi? 
Jak szybko uzależnia się młody człowiek? 
Czy zdąży się uzależnić, zanim zniszczy 

przyszłość sobie, lub komuś? Co to znaczy 
mądre picie? Czy alkohol pomaga się bawić? 
Trudno, nie na wszystkie pytania zdążycie 

uzyskać odpowiedź, ale warto się z nimi 
zmierzyć w tych zajęciach o jedynym 

legalnym narkotyku. 

NASZA KLASA 
W KRYZYSIE - ZAJĘCIA 

 INTEGRUJĄCE 
I POPRAWIAJĄCE 

RELACJE RÓWIEŚNICZE.  

Kiedy jest tak źle, że nikt z nikim nie chce 
 już rozmawiać, a uczniowie przychodzą 
do szkoły bez przyjemności – w grupie 

klasowej jest kryzys. Po nazwaniu sytuacji 
możemy się nią zająć. 

Tak, aby nie było pokonanych. 
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DOPAL SIĘ SAM, CZYLI 
KOMU TO POTRZEBNE? 

Mimo stanowczych i radykalnych posunięć
Władz naszego kraju, dopalacze nadal 
są dostępne – choćby przez Internet. 

Warsztaty poruszają problematykę tego 
zagadnienia ukazując szkodliwość tych 
specyfików i rzeczywiste konsekwencje 

 ich zażywania. 

SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z 
KONFLIKTEM (W SZKOLE, W 

DOMU, W INNYCH SYTUACJACH 
SPOŁECZNYCH) 

Jak rozwiązywać konflikty bez użycia 
przemocy? Procedura wchodzenia 

po drabinie może nam w tym pomóc.
Uruchomimy uczniowskie doświadczenie 

do zwycięskiego przechodzenia przez 
konflikt, tak aby nie było stron pokonanych. 
Uczymy się na tych zajęciach negocjowania 

z szacunkiem dla drugiej strony.  

20 18

CZAS  TRWANIA  KAŻDEGO  WARSZTATU :  4H ,  KOSZT :  OD  544  ZŁ    

TOKSYKOMANIA – 
ZAJĘCIA 

O UZALEŻNIENIACH 

Inne podejście do zajęć o uzależnieniach: 
dlaczego dzieci sięgają po... ? 

Program powodujący, że większość 
uczestników nie pozostanie na tych zajęciach 

obojętna. Zajęcia diagnozują jednocześnie 
występowanie problemu w klasie.  

SEKTY: JAK NIE STAĆ SIĘ 
OFIARĄ MANIPULACJI 

IDEOLOGICZNEJ? 

Ekonomiczne? Terapeutyczne? Religijne? 
Ile potrzeb ludzkich, tyle sekt zaspokaja 

potrzeby jednostek do bycia w społeczności 
akceptującej ich bezgranicznie. Zaczyna się 

nabór do sekty. O pułapkach nowych ruchów 
religijnych dowiecie się na tych zajęciach. 

Tu nie macie nic do stracenia. 

UCZNIOWIE KLAS 7 I 8 ORAZ 

SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH



ZAJĘCIA Z KOMUNIKACJI 
INTERPERSONALNEJ DLA 

GIMNAZJUM I LICEUM 

Podstawy treningu asertywności 
dla młodzieży gimnazjalnej. 

Forma przystępna, pracujemy na mocnych 
stronach uczestników w kierunku rozwoju 

umiejętności, na które się z grupą umówimy. 

„BEZPIECZNE ZACHOWANIA W 
WIELKIM MIEŚCIE W OPARCIU 
O ELEMENTY SAMOOBRONY I 
TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI 

SPOŁECZNYCH”* 
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*uczniowie  w  wieku  15  –18  lat .  Szczególnie  mieszkańcy  burs .

GRUPA 
SOCJOTERAPEUTYCZNA DLA 
MŁODZIEŻY Z TRUDNOŚCIAMI 

ADAPTACYJNYMI 

CZAS  TRWANIA    

WARSZTATU :  8H ,  

KOSZT :  OD  1048  ZŁ    

Skuteczna samoobrona z elementami 
coachingu. Nagrywanie ćwiczeń kamerą do 

wglądu dla kursanta.  

CZAS  TRWANIA    

WARSZTATU :  10X3H ,  

KOSZT :  OD  3820  ZŁ    

CZAS  TRWANIA    

WARSZTATU :  12X3H ,  

KOSZT :  OD  4576  ZŁ    
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RYZYKOWNE ZACHOWANIA 
SEKSUALNE. JAKIE PRAWA 
MAJĄ DZIECI W ZWIĄZKU Z 
WŁASNĄ SEKSUALNOŚCIĄ? 

Gdzie kończy się norma a zaczyna patologia? 
Chcielibyście wiedzieć, jak stawiać granice 

w intymnych relacjach? Co to jest płeć? 
 Czemu ludzie różnią się swoim podejściem 
do płciowości.  Od seksualności do bliskości. 

 Jak zadbać o siebie? 

„KIEDY ŻYCIE TRACI SENS.” 
 PROFILAKTYKA PRÓB 

SAMOBÓJCZYCH  I DEPRESJI 

Kiedy czują się gorzej, nie ma ich w szkole, 
kiedy czują się lepiej są, ale niewidoczni. 

Młodzież z obniżonym nastrojem i myślami 
o autodestrukcji. Bomba z opóźnionym 

zapłonem. Każdy uważny może im pomóc, 
wesprzeć, dać wiarę w siebie, najczęściej 
jednak są wyśmiewani i pomijani jako 

kłopotliwy balast każdego towarzystwa. 
Do czasu....  
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NOWA STARA MODA – 
SUBKULTURA EMO, 

JAK PRZEŻYWAĆ, ŻEBY 
NIE BOLAŁO 

Cierpienia Młodego Wertera z muzyką 
gotycką, czyli jak nie  cierpisz, to cię nie ma. 

Nowe-stare formy egzaltowanego 
przeżywania cierpienia z samookaleczeniami 

włącznie – co na ten temat 
sądzą sami uczniowie? 

„NIEWOLNE KO(NO)PIE” – 
MITY I FAKTY 

O MARIHUANIE, 
DEMOTYWATOR CZY 

TOWARZYSZ ZABAWY?  

UCZNIOWIE KLAS 7 I 8 ORAZ 
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