Dzień dobry,
Stowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA realizuje zadanie publiczne pn. „Zainspirowani
do działania – program profilaktyki narkomanii wśród dzieci i młodzieży” współfinansowane przez
Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszów, w ramach którego zostaną przeprowadzone jednorazowe
bezpłatne zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży z 10 szkół podstawowych (klasy: IV-VII) z terenu
Miasta Rzeszowa.
W biorących udział w realizacji zadania publicznego szkołach zostaną przeprowadzone warsztaty
profilaktyczne dla wybranych przez dyrekcję, w porozumieniu ze szkolnym pedagogiem/
wychowawcami klas, 4 zespołów klasowych z danej szkoły.
Program profilaktyczny obejmuje realizację 4-godzinnych (180 min.) warsztatów psychoedukacyjnych
dla poszczególnych zespołów klasowych, podczas których uczniowie zostaną zapoznani ze specyfiką
uzależnień w szczególności od narkotyków, dopalaczy oraz podejmowania innych ryzykownych
zachowań jak też poznają formy spędzania czasu wolnego bez uzależnień oraz techniki radzenia sobie
z emocjami, stresem, itp. Po zakończonych zajęciach warsztatowych dla uczniów odbędą się konsultacje
z wychowawcami klas biorących udział w warsztatach.
Ponadto program zakłada także realizację jednego 4-godzinnego spotkania finałowego pn. Fascynacja
i inspiracja – swoje talenty rozwijamy w uzależnienia nie wpadamy. Podczas spotkania finałowego
przedstawiciele każdej ze szkół biorących udział w zadaniu publicznym zaprezentują w dowolnej
formie artystycznej przygotowane formie krótkich występów z dziedziny tańca, dramy, teatru, piosenki,
plakat lub komiks wielkoformatowy dotyczący przeciwdziałania uzależnieniom itp.
W ramach zadania publicznego realizowanego przeprowadzone zostaną następujące działania:
1. Warsztaty profilaktyczne na temat przeciwdziałania uzależnieniom od substancji
psychoaktywnych w tym od narkotyków i dopalaczy dla dzieci i młodzieży z klas IV-VII szkół
podstawowych
2. Spotkania z wychowawcami klas w celu omówienia wyników pracy podczas profilaktycznych
warsztatów psychoedukacyjnych dla uczniów
3. Przygotowanie w szkołach „kampanii” przeciw uzależnieniom w postaci wielkoformatowych
plakatów lub komiksów
4. Spotkanie finałowe pn. „Fascynacja i inspiracja – swoje talenty rozwijamy w uzależnienia nie
wpadamy” – pokaz talentów (pasji i zainteresowań uczniów biorących udział w zadaniu
publicznym)
Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie Formularza
Zgłoszeniowego oraz odesłanie (podpisanego formularza z pieczęcią szkoły) na adres e-mail:
sir.perspektywa@gmail.com
W razie pytań prosimy również o kontakt mailowy lub telefoniczny:
tel.: 725-693-082, 721-027-480

Zapraszamy do współpracy

Zadanie publiczne współfinansowane przez Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszów

to organizacja pozarządowa
zrzeszająca młodych ludzi, którzy chcą aktywnie angażować się w działania mające na celu
wszechstronny rozwój osobowości oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Naszym celem jest
tworzenie przestrzeni do rozwoju, inspirowanie do podejmowania aktywności a także integracja
społeczeństwa poprzez wspólne działania.

Stowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA

Realizatorzy:
Małgorzata Grabek - pedagog, socjoterapeuta, animator, trener rozwoju osobistego, wiceprezes
Stowarzyszenia Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA, współwłaściciel Centrum Socjo Pedagogicznego "Team", członek i certyfikowany Animator Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów
i Animatorów KLANZA, autorka i realizatorka projektów profilaktycznych, socjoterapeutycznych
i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.
Magdalena Dec - pedagog, socjoterapeuta, animator, trener rozwoju osobistego, sekretarz
Stowarzyszenia Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA, współwłaściciel Centrum Socjo Pedagogicznego "Team", członek i certyfikowany Animator Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów
i Animatorów KLANZA, autorka i realizatorka projektów profilaktycznych, socjoterapeutycznych
i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

