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Projekt – tytuł 

Resilience – europejski program profilaktyczny w 
kontekście zachowań ryzykownych młodzieży jako 
przeciwdziałanie przedwczesnemu wypadaniu 
uczniów z systemu edukacji. 
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Kierownik projektu  

Resilience 

Łukasz 
Wilczyński, 
AHE, Łódź 



Lider projektu - Akademia Humanistyczno - 
Ekonomiczna w Łodzi (Polska) 
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Partner - Regionalny Ośrodek Metodyczno - 
Edukacyjny Metis, Katowice (Polska) 
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Partner - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
Wilno (Litwa) 
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Partner - Centrul Judetean de Resurse si Asistenta 
Educational, Braszów (Rumunia) 
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Cel projektu 

Głównym celem projektu jest zmniejszenie liczby 
uczniów wypadających zbyt wcześnie z systemu 
edukacji w Polsce, na Litwie i w Rumunii poprzez 
wdrożenie działań profilaktycznych w kontekście 
zachowań ryzykownych u młodzieży w wieku 13-18 
lat. 
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Cele szczegółowe  

- tworzenie aktywnych środowisk wsparcia dla działań 
profilaktyczno- resocjalizacyjnych, 

- stworzenie uniwersalnego i innowacyjnego Programu 
Profilaktyki Resilience, 

- stworzenie miejsca wymiany doświadczeń oraz 
prezentowania dobrych praktyk w obszarze profilaktyki – 
Wirtualne Laboratorium Profilaktyki (dalej WLP), 

- stworzenie pakietów edukacyjno-informacyjnych w zakresie 
profilaktyki dla nauczycieli, 

- narzędzia online,  

- Podręcznik Odporności Resilience 
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Obszary aktywności partnerów projektu  

Każdy z partnerów wniesie do projektu wiedzę, w 
której się specjalizuje:   

Polska – problem prostytucji, środki psychoaktywne; 

Litwa - rola pedagoga socjalnego, przeciwdziałanie 
przemocy i samobójstwom wśród młodzieży;  

Rumunia- praca z problemem wspólnot 
mniejszościowych; 

 

Pozwoli to na stworzenie najlepszych narzędzi do 
tworzenia PPR. 
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WLP – czyli Wirtualne Laboratorium Profilaktyki  
https://wlp.metis.pl/ 

• Jest to robocza platforma wykorzystywana przez wszystkich 
partnerów projektu przy jego realizacji. 

• To innowacyjna platforma wymiany doświadczeń. 

• To innowacyjna platforma prezentowania dobrych praktyk                  
w obszarze realizacji programów profilaktycznych w krajach 
partnerskich. 

• To platforma, gdzie opisujemy wizyty studyjne i ciekawe 
rozwiązania pracy z nauczycielami.  

• Jest to wirtualna przestrzeń dla wszystkich, którzy są 
zainteresowani programem, również po zakończeniu 
projektu. 

• Jest to miejsce, gdzie będzie można znaleźć rożne pomysły 
na działania profilaktyczne.  
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https://wlp.metis.pl/
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Wizyty studyjne 
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POLSKA  

KATOWICE, 31 stycznia - 05 lutego 2017r. 
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Polska, Katowice 31 stycznia 2017  
 
Tworzenie map zagrożeń w Polsce, Rumunii i Litwie  

Praca nad czynnikami ryzyka i czynnikami 
chroniącymi. 

 

Resilience 



Resilience 



Polska 

Resilience 

POLSKA: Internet Seksualność Symulacje 
gwałtu Prowokacje cielesne Pornografia 
Nadmierna erotyzacja Prostytucja 
nieletnich Juma  kradzieże Rozboje 
Przemoc wobec nauczycieli Seksting 
Ekshibicjonizm (czekanie co powiedzą 
inni) Wczesne podejmowanie pracy 
Hazard Kult ciała (diety, kontrola jedzenia) 
E-papierosy Wczesna inicjacja seksualna 
Niebezpieczne zabawy, Energetyki 
sterydy, Leki, Suplementy Wagary Alkohol 
Samookaleczenia (piercing, tatuaże,  
skaryfikacje) Zachowania suicydalne 
Cyberprzemoc Stalking Przemoc fizyczna 
Wulgaryzmy  Wypadanie z systemu 
edukacji Turystyka narkotykowa (Czechy) 
Audionarkotyki Wdychanie gazu  
Podduszanie Dezodoranty zrób to sam 
Brak celu Nuda Brak poczucia sensu życia 
Nie chce mi się  Kult ciała Melanże (kto 
więcej) Łączenie substancji chemicznych 
Skracanie dystansu w relacjach Badanie 
granic Nadopowiedzialność dzieci, czyli 
słabi rodzice  



Litwa 

Resilience 

LITWA: Wrzucanie nagich fotek do 
Internetu Hazard Ucieczki z domu 
Narkotyki Dopalacze Alkohol 
Papierosy Chodzenie do galerii 
zamiast do szkoły Bulling  
Wczesne zachowania seksualna 
Agresja w grupach Seksting 
Samobójstwa Samookaleczenia 
Zachowania przestępcze – 
kradzieże Wandalizm Bójki 
Uzależnienia  Kontrabandy 
Przemyt Szmuglowanie  



Rumunia 

Resilience 

RUMUNIA: Izolacja socjalna 
Cyberprzmoc 
Bezradność/bezużyteczność  
Uzależnienia behawioralne Wagary 
Oszukiwanie w szkole Spędzanie 
czasu w samotności z powodu braku 
rodziców Papierosy Przemoc 
Zachowania na granicy prawa 
Wczesne zamążpójścia w 
społeczności romskiej Nielegalne 
dochody  Zaburzenia odżywiania  
Brak wytrwałości i konsekwencji 
Ocenianie osób Wczesne ciąże w  
społeczności romskiej 
Samookaleczenia Wczesne 
porzucanie szkoły  Łamanie zasad, 
reguł, brak norm Lęk przed nudą 
Powielanie destrukcyjnych wzorców 
zachowań 



Polska, 02 lutego 2017  
 • Wizyta w Zespole Szkół Integracyjny nr 1 w 

Katowicach. 

• Wizyta w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w 
Gliwicach. 

• Wizyta w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym 
w Radzionkowie. 
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Wilno, 

26 września – 30 września 2017 r. 
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• Dziecięcego Ośrodka Resocjalizacji w Veliučionys. 
Jest to placówka przeznaczona dla chłopców w 
wieku 16 – 18 lat 
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Gimnazjum Pilaités 
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Ośrodek pomocy dzieciom – ofiarom przemocy seksualnej 
„Užovėja” 
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Ośrodek Opieki Społecznej „Pastogė” („Pod dachem”).  
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Ośrodek dla dzieci z zaburzeniami zachowania  
w Kownie 
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Rumunia  

Braszów, 15 kwietnia – 21 kwietnia 2018  
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SCUT – Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób 

Chorych na Schizofrenię.  
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Gimnazjum nr 27 w Braszowie 
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Bran 
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Podręcznik: Jak Wzmocnić Odporność 

• MODUŁ 1: Symulacja “Rwąca rzeka” 

• MODUŁ 2: "Sponsoring"- Niebezpieczne związki. 

• MODUŁ 3: „Po drugiej stronie sieci” - „grooming” oraz „sexting” - ryzykowne zachowania u 
młodych osób 

• MODUŁ 4: Problemy ryzykownych emocji i zależności. Pornografia, prostytucja oraz 
wykorzystanie specyficznych sytuacji w jakich znajdują się dzieci i młodzież. 

• MODUŁ  5: Mity i fakty o samobójstwie 

• MODUŁ 6: Czynniki ryzyka grożące samobójstwem 

• MODUŁ 7: Jak pokonać przeciwności/Pokonywanie przeciwności 

• MODUŁ 8: Uzależnienia współczesnego świata: narkotyki i dopalacze   

• MODUŁ  9: Odkrywaj zdolności, zamiast niepełnosprawność! 

• MODUŁ 10:„Być bardziej tolerancyjnym” 

• MODUŁ 11: Miej odwagę być innym 

• MODUŁ 12: “Taki jaki jesteś- akceptacja kontra dyskryminacja” 

• MODUŁ 13: “Droga do Świata Równości” 

• MODUŁ 14: Różni, ale razem! 

• MODUŁ 15: Warsztaty Psychoedukacji: „Co drzemie w moim dziecku?” 

 

Resilience 



Narzędzia on-line  

Uniwersalny i innowacyjny Program Profilaktyki 
Resilience 

 

Nad tym jeszcze pracujemy…… 
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