
Informacje o zrealizowanych działaniach z zakresu profilaktyki uzależnień w roku szkolnym 

2021/2022. 

Szkoła/Placówka: Zespół Placówek, ul. Międzyrzecka 70A, 21-400 Łuków 

1. Realizowane programy profilaktyczne (nazwa, autorzy, grupy docelowe, krótki opis) 

a. „Kibicuj z klasą” Grzegorz Celiński 

b. „Rowerem przez świat” Monika Walecka, Lidia Celińska 

c. „ Razem ku harmonii” Dominika Tuszyńska 

d. „Klub Odkrywców. Ścieżkami pamięci” Agnieszka Szaniawska, Mariusz Zaniewicz 

e. „Tropiciele zimowych przygód” Ewa Listopad, Agnieszka Nawrocka 

f. „Świetliczaki  na tropie zagadek” Anna Kryczka – Wysokińska, Anna Izdebska 

g. „Wymiana pocztówkowa”  Anna Kryczka – Wysokińska, Anna Izdebska 

 

2. Szkolenia kadry pedagogicznej (tematyka szkolenia, autorzy szkolenia) 

a. „ Depresje, myśli samobójcze, samookaleczenia- jak rozpoznawać i pomagać dzieciom i 

młodzieży w kryzysie?” , szkolenie online 

b. „Knowledge Exchange . Zapobieganie wykluczeniu dzieci i młodzieży do 25roku życia” – 

Projekt mobilności owy realizowany we współpracy z Organizacją “Hope For Children” na 

Cyprze  

c. „Standardy opieki nad dziećmi i młodzieżą. Ponadnarodowa wymiana dobrych praktyk” 

Bożena Tryboń, Ewelina Federowicz 

d. „E-uzależnienia –przyczyny, objawy, leczenie” Joanna Flis, Joanna Gutral, szkolenie online 

e. „Neurobiologiczne podłoże uzależnień” dr Joanna Krawczyk,  szkolenie online 

f. „Zaburzenia związane z używaniem konopi  indyjskich” Alicja Bińkowska,  szkolenie 

online 

 

3. Szkolenia i spotkania profilaktyczne dla młodzieży (tematyka, autorzy) 

 

a. „Dni bezpiecznego Internetu” Magdalena Wysokińska, Ewelina Federowicz 

 

4. Szkolenia i spotkania profilaktyczne dla rodziców (tematyka, autorzy) 

a. „Uzależnienie od smartfona” Magdalena Wysokińska 

b. „Spotkajmy się rodzinnie” Agnieszka Szczygielska, Aleksandra Smolak 

 

5. Współpraca w zakresie profilaktyki z innymi podmiotami (nazwa podmiotu, zakres współpracy) 

a. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna:  

- utrzymanie zasady współpracy w zakresie opieki psychologicznej nad uczniami 

wykazującymi objawy uzależnień 

b. Fundacja OIC Poland: 

- realizacja projektów mobilnościowych  

c.    Organizacja Hope For Children , Cypr: 

      - wymiana dobrych praktyk w zakresie zapobieganiu wykluczeniu dzieci i młodzieży,    

strategii profilaktycznych, streetoworkingu 

6. Inne zrealizowane działania (krótki opis): 

realizacja zadań z obszaru profilaktyki uniwersalnej we współpracy ze stowarzyszeniami działającymi 

na rzecz osób niepełnosprawnych: 

a. Stowarzyszenie „ Jesteśmy sobie potrzebni”, 

b. Stowarzyszenie „ Labirynt”. 


