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Bawimy siê bez na³ogów
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W dniu 6 czerwca 2018 r., jak co roku o tej porze, odby³ siê Piknik Profilaktyczny. Tym razem pod has³em
&bdquo;Bawimy siê bez na³ogów&rdquo;. Tegoroczna impreza po³±czona by³a z mini olimpiad± sportow± i Dniem
Dziecka.
W naszym o¶rodku ju¿ od czterech lat promowana jest profilaktyka rówie¶nicza, m.in. poprzez program Profilaktyka a Ty,
promowanie dzia³añ Samorz±du Wychowanków. Tak by³o i tym razem. Piknik Profilaktyczny przygotowali
wychowankowie: Dawid Szczepaniec, Dawid Kolenda i Kamil Miazga pod kierunkiem pañ: Moniki Wzorek i Magdaleny
Kalisty - Jasiak. Pierwsz± czê¶æ Pikniku stanowi³y dwie debaty na temat uzale¿nieñ, które poprowadzi³ uczeñ szko³y
zawodowej, Dawid Szczepaniec. Teza pierwszej debaty brzmi: Narkotyki s± fajne. By³a to prowokacja. M³odzie¿y
czêsto wydaje siê, ¿e narkotyki nie szkodz±, ¿e wystarczy mieæ siln± wolê i mo¿na sobie pozwoliæ na to i owo. Dawid
poprzez debatê doprowadzi³ do sytuacji, kiedy to wychowankowie, którzy byli na TAK, ostatecznie stwierdzili, ¿e jednak
narkotyki nie s± takie fajne. Zwieñczeniem debaty by³a projekcja filmu pt. &bdquo;¦wiadectwo by³ego
narkomana&rdquo;. Film w sposób bardzo obrazowy pokazuje skutki narkotyzowania siê - skutki osobiste, spo³eczne,
ekonomiczne. Narratorem jest osoba, która sama przez 20 lat zajmowa³a siê narkotyzowaniem i handlem narkotykami.
Przestrzega innych przed zgubnymi skutkami odurzania siê.W kolejnej debacie Dawid postawi³ tezê: Alkoholizm jest
problemem spo³ecznym. Tu zgodnie wychowankowie zgodzili siê z t± tez±, podaj±c przyk³ady z w³asnego ¿ycia. Dla
niektórych mia³o to charakter osobistego &bdquo;wynurzenia siê&rdquo;. Nagrodzili¶my ich brawami. Podsumowaniem
debaty by³a prezentacja Kabaretu Skeczy Mêcz±cych pt. &bdquo;Chrzciny&rdquo;. Wychowankowie wype³niali tak¿e
ankietê audytoryjn± na temat dostêpno¶ci narkotyków, dopalaczy oraz skuteczno¶ci ró¿nych form przekazu je¶li chodzi o
profilaktykê uzale¿nieñ. Rozstrzygniêto tak¿e konkurs plastyczny na temat: Bawimy siê bez uzale¿nieñ. I miejsce
zaj±³ Daniel £azowski, II - Karol Wojsa, a III - Filip M³ynarczyk, specjalne wyró¿nienie otrzyma³ Rafa³ Gor±cy. Drug±
czê¶æ Pikniku stanowi³ pokaz tresury psa policyjnego. Pan policjant opowiedzia³ wychowankom o pracy w policji, a
tak¿e jak bardzo pomocne okazuje siê wykorzystanie zwierz±t, zw³aszcza psów do s³u¿by w policji. Pies reagowa³
zarówno na s³owa, jak i na gesty swojego opiekuna, nie rozpraszaj±c siê obecno¶ci± t³umu. Ostatni± czê¶ci± Pikniku
by³o spotkanie z przedstawicielami Stra¿y Po¿arnej. Po krótkiej pogadance na temat bezpieczeñstwa, stra¿acy
zademonstrowali pokaz sprzêtu ga¶niczego.Po czê¶ci profilaktycznej wychowankowie wspólnie bawili siê podczas mini
olimpiady, której przy¶wieca³o has³o: Bawimy siê bez na³ogów.

http://www.mos.ostrowiec.pl

Kreator PDF

Utworzono 17 November, 2018, 22:21

