
 

 

 

 

 

 

 

W trakcie wypoczynku letniego organizowanego przez Lutur realizowany jest program wychowawczy 

ukierunkowany na profilaktykę uzależnień i promocję zdrowego stylu życia. Nasz program profilaktyczny 

jest zgodny z Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016-2020 oraz Ustawą o zdrowiu publicznym. 

Realizuje zalecenia Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwowej Agencji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

Program kolonii Lutur wpisuje się w cel operacyjny nr 2 Narodowego Programu Zdrowia: „Profilaktyka 

i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami 

behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi”. Celem kolonii profilaktycznych 

jest przeciwdziałanie szeroko pojętym uzależnieniom, w tym: 

• przeciwdziałanie narkomanii, 

• profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, 

• profilaktyka i przeciwdziałanie używaniu wyrobów tytoniowych  

• przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym. 

  

Program kolonii Lutur wpisuje się również w cel operacyjny nr 1 Narodowego Programu Zdrowia: „Poprawa 

sposobu żywienia, stanu odżywiania oraz aktywności fizycznej społeczeństwa”. Celem kolonii 

profilaktycznych jest promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez 

prezentowanie i kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych i rozwijanie i promowanie 

różnorodnej aktywności fizycznej. 

 

ADRESACI PROGRAMU  

Dzieci i młodzież biorące udział w koloniach profilaktycznych zorganizowanych przez Lutur. Uczestnicy 

pochodzą z różnych środowisk społecznych często dysfunkcyjnych lub marginalizowanych.  

 

Specyficzne problemy i potrzeby uczestników to m.in.:  

• silna potrzeba kontaktów rówieśniczych 

• silna potrzeba akceptacji 

• niższy lub przeciętny status materialny,  

• problemy natury uzależnieniowej ze strony rodziców, osób z bliskiego otoczenia, 

• otoczenie z cechami współuzależnienia, czy DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików), 

• brak wzorców osobowych w życiu dorastającego człowieka,  

• uboga lub niewystarczająca stymulacja ze strony środowiska wychowawczego, 

• tendencja młodych ludzi do podejmowania zachowań ryzykownych dla zdrowia, 

• wpływ negatywnych przekazów medialnych itp. 

• brak umiejętności dialogu  
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• brak umiejętności efektywnego spędzania czasu wolnego,  

• syndrom „wyuczonej bezradności”,  

• brak perspektyw życiowych,  

• brak umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, stresowych,   

• naśladowanie negatywnych zachowań opiekunów i/lub kolegów/koleżanek,  

• kontakt ze środkami uzależniającymi 

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMU Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY POTRZEB 

Działania psychoprofilaktyczne, w przypadku tak szerokiego spektrum negatywnych wpływów w środowisku,  

na rozwój młodych ludzi, muszą być działaniami o bardzo szerokim charakterze. Dotyczyć powinny więc 

następujących obszarów: 

 

• doskonalenia umiejętności życiowych w zakresie samoobsługi tj. np. utrzymania higieny osobistej, 

dostosowania ubioru do pory dnia i charakterystyki terenu, dbania o estetykę najbliższego otoczenia, 

zachowania przy stole, zachowania porządku wokół siebie itp.,   

• kształtowania systemu wartości, opartego na ogólnie przyjętych zasadach współżycia społecznego, 

zgodnych z obowiązującym prawem, przestrzegania zasad i reguł w sytuacjach społecznych: sklep, 

park, wycieczka itd. 

• uczenia rozwiązywania problemów i konfliktów osobistych i interpersonalnych, 

• udział w alternatywnych formach spędzania wolnego czasu, 

• uświadamianie własnych atutów i poprawa samooceny, 

• uświadamianie zagrożeń związanych z używaniem alkoholu, substancji psychoaktywnych, nikotyny 

• uświadamiane zagrożeń związanych z podejmowaniem zachowań ryzykownych i niepożądanych np. 

stosowania przemocy 

 

CELE PROGRAMU  

Celem głównym kolonii profilaktycznych jest ograniczenie podejmowania zachowań ryzykownych przez 

dzieci i młodzież poprzez taki wpływ na dziecko i młodego człowieka, aby radziło sobie lepiej, w 

nawiązywaniu relacji interpersonalnych, rozwiązywaniu problemów, aby lepiej rozumiało siebie, umiało 

współżyć i współdziałać z innymi, aby także umiało znaleźć oparcie w sobie, w sytuacjach kryzysowych oraz 

aby lepiej rozumiało zagrożenia związane z używaniem alkoholu, substancji psychoaktywnych, nikotyny. 

Cele szczegółowe dotyczą więc następujących obszarów: 

 

1. Dbanie o zdrowie psychiczne i fizyczne, np.: 

- poznanie i zachowanie zasad higieny osobistej i najbliższego otoczenia, 

- poznawanie i zachowanie zasad zdrowego stylu życia, 

- poznanie i uczestnictwo w alternatywnych formach spędzania wolnego czasu, 

- rozwijanie świadomości własnego ciała i poznanie roli równowagi psychofizycznej,  

- zachęcanie do świadomego wyboru ról życiowych, 

- odkrywanie zainteresowań własnych. 

 

 



 

 

2. Nawiązywanie relacji interpersonalnych i rozwiązywanie konfliktów, np.: 

- autoprezentacja, 

- trening umiejętności społecznych (komunikacja, konflikty), 

- tworzenie, rozumienie i przestrzeganie reguł oraz zasad współżycia w grupie. 

3. Uczestnictwo w grupie, np.: 

- wymiana informacji, doświadczeń, bodźców 

- świadomość wsparcia ze strony innych, życzliwość, pomoc, zrozumienie, etc, 

4. Zapobieganie uzależnieniom i zachowaniom niepożądanym np.; 

- zwiększenie wiedzy o konsekwencjach uzależnień 

- zwiększenie wiedzy o konsekwencjach stosowania przemocy i innych niepożądanych zachowań 

- kształtowanie umiejętności zabawy, wypoczynku bez stosowania środków uzależniających 

- tworzenie „mody na niepalenie, nie picie, nie branie” 

5. Rozwijanie zainteresowań i talentów dzieci i młodzieży 

 

W trakcie kolonii będą podejmowane różnorodne działania edukacyjne, wychowawcze i psychoprofilaktyczne 

mające na celu kształtowanie w młodych ludziach postaw społecznych negujących spożywanie alkoholu, 

używanie narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, jako czynników wpływających na zmniejszenie 

ryzyka występowania patologii społecznych, a także promowanie zdrowego stylu życia. 

Działania wychowawcze będą również kształtować wzorce zachowań, poczucie własnej wartości u dzieci i 

młodzieży, rozwijać zainteresowania i talenty, pewność siebie i poczucie odpowiedzialności za swoją 

przyszłość. 

 

OCZEKIWANE REZULTATY 

Uczestnicy kolonii profilaktycznych odpowiednio do swojego poziomu wiekowego, intelektualnego oraz do 

posiadanych doświadczeń i wiedzy ogólnej będą mieli okazję: 

• uzyskać wsparcie w sytuacjach trudnych,  

• poznać i nauczyć się przestrzegać zasad higieny osobistej, a także zachować estetyczny wygląd 

najbliższego otoczenia, 

• poznać zasady zdrowego stylu życia, 

• uczestniczyć w alternatywnych formach spędzania wolnego  czasu – zabawa bez alkoholu, 

narkotyków oraz innych środków uzależniających 

• konstruktywnie wyrażać swoje zdanie i opinie, 

• odkryć własne zainteresowania, talenty, ewentualną drogę życiową. 

• nawiązać nowe relacje interpersonalne,  

• nauczyć się prezentowania siebie na forum grupy,  

• poznać efektywne sposoby komunikacji, rozwiązywania sporów i konfliktów,  

• tworzyć zasady, zgodne z obowiązującym prawem,  

• lepiej rozumieć ogólne zasady i normy współżycia społecznego,  

• rozpoznawać, nazywać i wyrażać konstruktywnie swoje uczucia, 

• zrozumieć własne zachowanie i postępowanie, 

• poszerzyć wiedzę o szkodliwości alkoholu, nikotyny, środków psychoaktywnych dla zdrowia 

• poszerzyć wiedzę o konsekwencjach uzależnień 

• nabyć umiejętność odmawiania („nie biorę”, „nie piję”, „nie palę”) 

Ponadto ważnym elementem oczekiwanej pracy psychoprofilaktycznej będzie tworzenie atmosfery dającej 



 

 

dzieciom i młodzieży poczucie zaufania, bezpieczeństwa, ciepła i radości. Będą mieli okazję odpocząć od 

codziennych problemów, poznać nowe miejsca i możliwość zabawy bez używek.  

 

PROCEDURA EWALUACYJNA 

Metody ewaluacyjne będą obejmowały m.in.: 

• obserwację uczestników kolonii,  

• rozmowy indywidualne, 

• rozmowy w grupie, 

• analizę wykonywanych prac plastycznych 

• opinie i spostrzeżenia wychowawców.  

 

METODY PRACY 

Nadrzędną zasadą obowiązującą na koloniach jest zasada wszechobecnych działań: 

• prozdrowotnych,  

• profilaktycznych,  

• związanych z nabywaniem różnorodnych umiejętności.  

Metody i formy pracy każdorazowo dostosowane będą do wieku jego uczestników, a także potrzeb i specyfiki 

grupy wychowawczej. Proponowane metody pracy obejmować będą m.in.: 

- techniki plastyczne, 

- śpiew i muzykowanie,  

- inscenizacje,  

- zabawy,  

- taniec,  

- relaksacja,  

- zajęcia sportowo - rekreacyjne, 

- konkursy 

- pogadanki 

- grupowe zajęcia wychowawcze 

- rozmowy indywidualne 

 

Ważnymi elementami będą szczerość, nauka udzielania informacji na temat innych osób - dostosowane do 

wieku uczestników, odpowiedzialność, wsparcie. Terapeutyczna rola zajęć grupowych polegać będzie - przy 

pomocy odpowiednio dobranych ćwiczeń, zabaw - na organizowaniu takich sytuacji, które dostarczą dziecku 

nowych doświadczeń przeciwstawnych do doświadczeń urazowych i pozwolą wyćwiczyć i wypróbować w 

bezpiecznych warunkach nowe sposoby zachowania. 

 

UWAGI DOTYCZĄCE REALIZACJI PROGRAMU 

Wszystkie osoby pracujące na kolonii m.in.: kierownicy, wychowawcy, psychoprofilaktycy, personel 

medyczny, pracownicy kuchni, właściciele pensjonatów są w miarę swoich możliwości zobowiązani do 

respektowania i realizowania założeń programu profilaktycznego.  

 

 



 

 

Każda sytuacja mająca miejsce na kolonii może stać się okazją do podjęcia działań profilaktycznych: 

przejazd pociągiem i zapoznanie z zasadami zachowania w trakcie takiego wyjazdu, rozmowa w trakcie 

wycieczki, przy posiłku, dyskoteki, imprezy grupowe, zajęcia sportowe, wieczorne czynności higieniczne, 

konkursy etc.  

Przy realizacji działań profilaktycznych będą wykorzystywane różnorodne pomoce i materiały dydaktyczne 

takie jak: artykuły biurowe, papiernicze, plansze, gry, zabawki i sprzęt sportowo-rekreacyjny, sprzęt audio-

wideo itp. 

 

PODSTAWOWE TREŚCI PROGRAMU  

Profilaktyka zaliczana jest do procesów psychokorekcyjnych, leczniczych, ukierunkowanych na eliminowanie 

lub na zmniejszenie poziomu niewłaściwego, antyzdrowotnego, zachowania u dzieci i młodzieży.  

 

W obszarze oddziaływań pozostają dzieci pochodzące z różnych środowisk, będące w normie intelektualnej 

a także żyjące w warunkach przeciętnego statusu materialnego czy też takie które wychowują się w 

niekorzystnych warunkach i ujawniają zaburzeniami zachowania, nadpobudliwość, agresję, zahamowania, 

problemy szkolne wynikające z parcjalnych deficytów bądź z zaniedbania środowiska, etc. Bardzo często u 

podłoża zaburzeń zachowania leżą czynniki środowiskowe. Wiele dzieci przyjeżdżających na kolonie letnie 

organizowane przez LUTUR, pochodzi z rodzin dysfunkcyjnych, gdzie zaburzona jest komunikacja pomiędzy 

poszczególnymi członkami rodziny lub w rodzinach występuje problem uzależnienia, przestępczości czy 

niewydolności wychowawczej rodziców. Obecnie coraz częściej dochodzi jeszcze problem bezrobocia i 

trudności materialnych.  

 

Zadaniem profilaktyki jest wspomaganie dzieci i młodzieży w rozwoju i pojmowaniu rzeczywistości poprzez 

realizację celów:  

- rozwojowych,  

- edukacyjnych 

- terapeutycznych.  

 

Cele rozwojowe wiążą się ściśle z wiekiem uczestników zajęć i powinny uwzględniać zaspokajanie ich 

podstawowych potrzeb, rozwijanie indywidualnych zainteresowań oraz podejmować ważne dla określonej 

grupy wiekowej zagadnienia. 

Cele edukacyjne wspomagają proces nabywania wiedzy o sobie samym i o innych ludziach oraz proces 

rozumienia świata społecznego. 

Cele terapeutyczne mają sprzyjać odreagowaniu napięć emocjonalnych oraz dostarczyć doświadczeń 

korekcyjnych, przeciwstawnych do treści doświadczeń urazowych.  

Rolą wychowawcy, psychoprofilaktyka na koloniach jest wytworzenie atmosfery akceptacji, życzliwości, 

ciepła oraz życzliwej konsekwencji i stanowczości, kiedy w grupie pojawiają się zachowania destrukcyjne. 

Wychowawca, psychoprofilaktyk modeluje swoim zachowaniem zachowanie członków grupy, pomaga 

dzieciom w zdobywaniu doświadczeń korekcyjnych i edukacyjnych. 

 

 

     



 

 

Propozycje zajęć profilaktycznych  do wyboru według zdiagnozowanych potrzeb uczestników 

Grupowe zajęcia profilaktyczne będą organizowane w odniesieniu do potrzeb i oczekiwań uczestników, 

konkretna tematyka, forma zajęć, będzie każdorazowo dostosowywana do konkretnej grupy dzieci. Zajęcia 

profilaktyczne będą jednym z elementów pracy psychoprofilaktycznej na koloniach. Będą prowadzone przez 

profilaktyka we współpracy z wychowawcami. 

 

SCHEMATYCZNY PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

1. Wprowadzenie w tematykę zajęć - prowadzący opowiada o kolejnym aspekcie zgodnym z celami 

programu  

2. Dyskusja/pogadanka w grupie, wspólne docieranie do tematu zajęć. Sformułowanie go w grupie 

3. Ustalenie kontraktu - ewaluacja jego zasad lub tylko przypomnienie jego zasad  

4. Zabawy integrujące grupę  

5. Zabawy właściwe dla tematu zajęć np.: komunikacja, poznanie siebie, agresja etc. 

6. Pożegnanie (podsumowanie dyskusji), informacje zwrotne 

7. Co myślę na temat zajęć? , Podobało mi się że..., Nie podobało mi się, że..., Zaskoczyło mnie…, 

Zmienił(a) bym... (przykładowe formy) 

  

BLOK ZAJĘĆ INTEGRUJĄCYCH GRUPĘ – ZAJĘCIA WSTĘPNE 

Temat: Integracja grupy.  

- Rozmowa wstępna - przedstawienie się prowadzącego, celu spotkań i tematyki programu.  

- Krąg prezentacji – każdy podaje swoje imię, to co go wyróżnia np. swoje zainteresowania, ulubioną muzykę, 

sport lub czynność. 

- „Znajdź kogoś kto …” - zabawa integracyjna. 

- Ustalenie kontraktu z  grupą. Jak czujesz się z ustalonymi zasadami? Czy zasady te będą ułatwiać czy może 

ograniczać Twoje funkcjonowanie w grupie? 

- „Fala na oceanie” - zabawa integracyjna  

- Pożegnanie z każdym uczestnikiem. 

 

Temat: Poznaję  siebie. 

- „Rakieta” ćwiczenie rozluźniające, przełamujące onieśmielenie. 

- „Życzenie” – zabawa. 

- Poszukiwacze skarbów – zabawa integracyjna. 

- Moje myśli – ćwiczenie. 

- Zmiana sposobu myślenia – ćwiczenie. 

- Dyplom Uznania – zabawa. 

 

BLOK ZAJĘĆ DOTYCZĄCY NAUKI UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH I SPOŁECZNYCH 

Temat: Podejmuje odpowiedzialne decyzje dotyczące zdrowia. 

- Kto tak jak ja…? - zabawa integracyjna.   

- Odpowiedzialność każdego dnia – podejmowanie decyzji dotyczące zdrowia. 

- Opowiadanie. 

- Cele dotyczące mojego zdrowia – wypełnienie arkusza. 



 

 

- Podejmowanie ryzykownych decyzji – odgrywanie scenek. 

- Zabójca - zabawa integracyjna. 

 

Temat: Odmawiania można się nauczyć. 

- Trzy etapy odmawiania - miniwykład. 

- Dziękuję nie skorzystam z tej propozycji – ćwiczenie. 

- Tak – Nie  - ćwiczenie, Trzy kroki – ćwiczenie. 

- Otwórz pięść – zabawa. 

- Podawanie przedmiotu - .zabawa rozluźniająca . 

 

Temat: Walka ze stresem. 

- Porozmawiajmy na temat stresu.. 

- Napięcie wywołuje ból – ćwiczenie. 

- Doświadczane w życiu zmiany a stres – zabawa. 

- Metody pozytywnej walki ze stresem – ćwiczenie. 

- Wypisywanie recepty na stres – zabawa. 

- Ćwiczenia relaksacyjne. 

 

Temat: Ja – inni. 

- Plotki – zabawa. 

- Co byś zrobił, gdybyś…?  - zabawa. 

- Jestem indywidualistą  ponieważ… - rysunki. 

- Mini alfabet mojego charakteru – praca indywidualna. 

- Zgadnij kto? – zabawa poszukiwany – poszukiwana. 

- Na pożegnanie chciałbym powiedzieć wam, że…- niedokończone zdania. 

 

Temat:  Potrafię rozmawiać. 

- Głuchy telefon - zabawa 

- Podstawowe wiadomości o komunikacji werbalnej i niewerbalnej - miniwykład 

- Różnice w komunikacji werbalnej i niewerbalnej – burza mózgów. 

- Rozmowa w parach - ćwiczenie - uczestnicy siadają tyłem i prowadzą przez 5 minut rozmowę  

- Mój sukces - ćwiczenie - opowiadanie w parach za pomocą ruchu i mimiki o swoim największym sukcesie. 

- Ludzie do ludzi – zabawa. 

 

 Temat: Budowanie poczucia własnej  wartości. 

- Wizytówka – zabawa. 

- Dokończenie zdania: Dwie rzeczy, które podobają mi się w sobie samym, to..... 

- Jestem, potrafię, mam – zabawa. 

- Bajka pt. „Orzeł”. 

- „To już potrafię” – karty ze słonecznikiem - zabawa. 

- „Jestem super” - ćwiczenie rozluźniające. 

 



 

 

Temat:  Aktywne słuchanie. 

- Witamy się beż słów – zabawa ruchowa. 

- Dokończenie zdania - Kiedy muszę zabrać głos w tej grupie czuję się… 

- Aktywne słuchanie – miniwykład. 

- Krótkie polecenia – ćwiczenie. 

- Odgadnij tytuł – zabawa pantomimiczna. 

- Zakończenie – Dlaczego często trudno jest powiedzieć jak się czujemy? 

 

BLOK ZAJĘĆ DOTYCZĄCYCH PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIA ZACHOWANIOM 

NIEPOŻĄDANYM 

 

Temat: Dlaczego sięgamy po używki? 

- Chiński posąg – zabawa 

- Co robią ludzie, żeby czuć się dobrze i mieć zadowolenie z życia ? ( podział na przyjemności naturalne i 

substancje chemiczne) – praca w grupach. 

- Niewidomy w muzeum – zabawa. 

- Co daje naturalną przyjemność – praca w grupach 

- Supły – zabawa 

 

Temat: Używki - zagrożenie dla organizmu. 

- Powitanie – zabawa. 

- Od czego można się uzależnić – burza mózgów. 

- Rodzaje typowych i nietypowych uzależnień – praca w grupach. 

- Spinacze – zabawa. 

- Fazy uzależnienia – pantomima. 

 

Temat: Radość bez alkoholu. 

- Wprowadzenie 

- Prawda czy fałsz – 5 twierdzeń dotyczących alkoholu 

- Wnioski i podsumowanie 

 

Temat:  Alkohol, narkotyki. 

- Gra edukacyjna – fakty o alkoholu i narkotykach. 

- Jak substancje psychoaktywne działają na nasz organizm? 

- Powody picia alkoholu i barania narkotyków. 

- Jak można pomóc tym, których rodzice piją. 

- Plakat – Świat byłby lepszy bez środków uzależniających. 

 

Temat: Przemoc nie jedno ma imię. 

- Przywitanie 

- Burza mózgów – „Co rozumiemy pod pojęciem przemoc” 

- Warsztat – „Ja w roli świadka, ofiary i sprawcy przemocy” 



 

 

- Jak stajemy się ofiarą? -  dyskusja, odgrywanie scenek 

-  „MAPY PRZEMOCY” – czyli miejsca gdzie występuje przemoc 

- Warsztat – „Jak radzić sobie z przemocą w środowisku rówieśników” 

- Gdzie szukać pomocy w sytuacjach trudnych 

 

Temat: Narkotyki – pułapka uzależnienia. 

- Mechanizmy uzależnienia 

- „Narkotyki oszukują” 

- Korzyści i straty wynikające z  zażywania narkotyków 

- Jak sobie radzić z „modą na narkotyki” 

 

Temat: Narkotyki ? – Dziękuję nie biorę. 

- Przywitanie 

- Burza mózgów – „Co robią ludzie żeby poprawić sobie nastrój w sytuacjach stresowych” 

- Praca grupowa – „Jakie znasz substancje uzależniające?” 

- Panel – „ Jakie korzyści i straty daje używanie narkotyków?” 

- Praca grupowa – „Mity i stereotypy na temat narkotyków” 

- Burza mózgów – „Co możemy zrobić, aby pomóc osobie mającej problem z narkotykami” 


