
Według ostatniego raportu CBOS przygotowanego we współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania 

Narkomanii „Młodzi 2013” ponad 40 procent osób w wieku 18 lat miało kiedykolwiek kontakt z marihuaną,                        

a wskaźniki dotyczące spożywania alkoholu wciąż rosną. Ostatni raport Najwyższej Izby Kontroli wskazuje,                  

że uczennice i uczniowie nie dowiadują się z proponowanych im w szkołach programów, jakie zdrowotne, 

społeczne  i prawne konsekwencje grożą im na skutek zażywania substancji psychoaktywnych. Jedna trzecia 

uczniów i uczennic była świadkami zażywania narkotyków w szkole, a tyle samo nauczycieli i nauczycielek 

prowadziło zajęcia profilaktyczne mimo, że nie zostali do tego zadania wystarczająco przygotowani.  

 

Jakiej profilaktyki potrzebujemy w trójmiejskich szkołach?  

 
Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego zaprasza 
nauczycielki i nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych              
z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na spotkanie, którego 
celem będzie zdiagnozowanie barier i wyzwań dotyczących 
profilaktyki narkotykowej w trójmiejskich szkołach. Warsztat 
odbędzie się w Gdańsku, 23 maja w godz. 16.00-20:00.  

Osoby uczestniczące w warsztacie przedyskutują wraz ze specjalistkami i specjalistami 
następujące kwestie: 

 jakiego wsparcia potrzebują nauczyciele i nauczycielki,  

 jak rozmawiać o problemach z używkami, żeby wspierać młodzież w dokonywaniu 
pozytywnych wyborów,  

 jakie działania profilaktyczne mogą przynieść pozytywny rezultat. 

Spotkanie poprowadzi trenerka edukacyjna i psycholożka Aleksandra Denst-Sadura, a części 
poświęcone specjalistycznym zagadnieniom poprowadzą: prawnicy z Helsińskiej Fundacji Praw 
Człowieka Piotr Kładoczny i Piotr Kubaszewski oraz terapeutka Magdalena Bartnik z Fundacji 
Redukcji Szkód. 

Zachęcamy Państwa, którzy na co dzień doświadczają przeszkód uniemożliwiających prowadzenie 
rzetelnych zajęć z nastolatkami, do podzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem. Całe 
spotkanie będzie trwało około 4 godzin z uwzględnieniem krótkich przerw. Organizator zapewnia 
poczęstunek i ciepłe napoje. Wszystkie osoby biorące udział w spotkaniu otrzymają 
zaświadczenie o uczestnictwie, a także książki i materiały dotyczące problematyki substancji 
psychoaktywnych. 

 
Spotkanie odbędzie się 23 maja, w godz. 16.00-20:00 w siedzibie Świetlicy Krytyki Politycznej             
w Trójmieście, ul. Nowe Ogrody 35, II p., Gdańsk. 

Jeśli jesteś zainteresowany/na udziałem w spotkaniu, wyślij zgłoszenie na adres 
marcin.chalupka@krytykapolityczna.pl lub zadzwoń: 22 505 66 96. 

Seria spotkań fokusowych w całej Polsce została przygotowana przez specjalistów oraz zespół 
portalu Narkopolityka.   


