
 

Projekt „100% Mnie Bez Zagłuszaczy” 
 
 
W ramach umowy z dnia 30.07 br. nr WIL/WSS/B/B/VI/1/6/23/424/2014/274 zawartej pomiędzy 
Miastem Stołecznym Warszawa – Dzielnicą Wilanów a Fundacją Europejskie Centrum Edukacji „Po 
prostu” realizowany jest program pt. „100% MNIE BEZ ZAGŁUSZACZY”, który ma za zadanie 
uświadomić, pozwolić zrozumieć i ustrzec młodzież przed różnymi „zagłuszaczami” (tj. substancje 
psychoaktywne: narkotyki, alkohol, leki; Internet, pornografia), które mogą być zagrożeniem dla 
prawidłowego rozwoju młodego człowieka. Wszystkie te zagadnienia będą omawiane poprzez 
pryzmat psychoseksualnego rozwoju. Odbiorcami planowanych działań będzie młodzież licealna, 
rodzice oraz kadra pedagogiczna.  
Do głównych działań realizowanych podczas projektu są: 

 Spotkanie rozpoczynające realizację autorskiego projektu, zaprezentowanie i wyjaśnienie założeń 
programu kadrze pedagogicznej i rodzicom – Po co? Dlaczego? W jaki sposób? Oczekiwany 
rezultat; 

 Cztery - dwugodzinne (dydaktyczne) spotkania składające się z części wykładowej oraz 
interaktywnej warsztatowej dla każdej klasy - wszystkie tematy poruszane z perspektywy rozwoju 
psychoseksualnego młodzieży. Podczas każdego kolejnego spotkania młodzież uzupełnia  
lub nabywa wiedzę z innego tematu, gdzie profilaktyka przeciwuzależnieniowa i profilaktyka 
zdrowotna są przekazywane w sposób pośredni, tak aby trafiała do młodzieży:  

 Komunikacja. Wizytówka Zdrowia. Nomenklatura intymna. 
 Profilaktyka HIV/ AIDS/HPV. Testowanie.  Prezerwatywa.  
 Wykorzystanie seksualne. Przemoc seksualna. Gwałt. Interwencja i pomoc. 
 Zagrożenia w Cyberprzestrzeni. Pornografia: 

 Wykład podsumowujący dla uczniów wszystkich klas razem oraz przedstawicieli kadry 
pedagogicznej na którym zostanie podsumowany zrealizowany program;  

 W trakcie realizacji projektu przez wykładowców i uczniów jest tworzona książka (komikso – 
książka, poradnik) w obszarach tematycznych poruszanych  w trakcie realizacji projektu. Książka 
spełnia kilka zadań: aktywizuje uczniów do pracy, pisząc do niej stają się jej współautorami oraz 
będzie ona trwałym elementem zdobytej wiedzy i źródłem informacji dla młodych ludzi, którzy nie 
brali udziału w projekcie – a otrzymają ją od współautora, gdyż: każdy uczeń otrzyma po dwa 
egzemplarze,  
z których jeden zachowuje dla siebie a drugi przekazuje koledze lub koleżance  
nie biorącej udziału w projekcje – aby efekt projektu był większy i jeszcze bardziej aktywował 
młodych ludzi. 

Spodziewanym rezultatem będzie zdobycie wiedzy, która pozwoli młodzieży bezpieczniej przejść 
przez burzliwy okres dojrzewania, (zmniejszenie negatywnego wpływu grupy, zażywania substancji 
psychoaktywnych, zmniejszenie zachowań ryzykownych, agresji czy przemocy) co przełożyć  
się może na pozytywne zachowania i dobre decyzje w życiu dorosłym. 
 
Projekt będzie realizowany przez Fundację Europejskie Centrum Edukacji „Po Prostu” w XXXVIII 
Liceum im. Stanisława Kostki-Potockiego ul. Wiertnicza 26 
 
 
 
 
 
 

 


