
 

 
 

Zaprasza na  

 

BEZPŁATNE WARSZTATY  
 

skierowane do młodych ludzi (13-15lat), którzy chcieliby 

 

- lepiej radzić sobie w grupie 

- poznać techniki radzenia sobie ze stresem 

- potrafić czasem powiedzieć „NIE“ 
 

 

oraz do ich rodziców, którzy chcieliby 

 

- umieć stawiać dzieciom granice 

- wiedzieć więcej o nastoletnim świecie 

- potrafić lepiej rozmawiać ze swoimi dziećmi 

 

Program oparty jest na założeniach terii wpływu społecznego (CSI) i podejścia 

skoncentrowanego na rozwiązaniu (BSFT) 

 

Spotkania dla młodzieży będą odbywać się raz w tygodniu, przez 2 godziny, od 

października  do grudnia 2017 r. 

 

Spotkania dla rodziców będą odbywać się 4 razy przez 2 godziny od 

października  do grudnia 2017 r 

 

Zajęcia prowadzone będą przy ul. Batorego 14,  

w sali Stołecznego Klubu Aktywnych Tatów. 

 

Liczba miejsc ograniczona - konieczność zgłoszenia i zarezerwowania miejsca:  

 

Tel. +48 665 830 618; email: biuro@fundacjauna.pl 

 

ZAPRASZAMY!!! 

 

Projekt finansowany M. St. Warszawa, UD Ochota 
 
 
 

mailto:biuro@fundacjauna.pl


 
 

Zarys programu: 
Program profilaktyczny oparty jest na strategii wszechstronnego wpływu 

społecznego (CSI) oraz założeniach podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniu 

(BSFT). Teoria CSI mówi o tym, że zachowanie człowieka jest determinowane poprzez 

wpływ takich czynników jak: postawy, normy społeczne, modelowanie, presja grupy. W 

myśl tej teorii ludzie decydując się na określone zachowania, kierują się subiektywnymi 

przekonaniami na temat tego, co myślą i w jaki sposób zachowują się inni członkowie 

grupy. Zgodnie z tą teorią, to, czy decydujemy się na zachowania prozdrowotne lub 

ryzykowne w dużej mierze zależy od tego, które z tych zachowań postrzegane są jako 

powszechne i akceptowane społecznie w grupie.  
 

W pracy przyjmujemy założenia filozofii centralnej BSFT: 
 

 Jak coś nie działa – nie rób tego więcej – rób coś innego 

 Jak coś działa – rób tego więcej 

 Jeśli coś się nie zepsuło – nie naprawiaj. 

 

To podejście powoduje, że raczej skupiamy się na rozwiązaniu a nie na problemie, tym 

samym nie oceniamy uczestników, dajemy im możliwość wypracowania ich własnych 

rozwiązań. Przenosimy akcent z deficytów na zasoby, co powoduje również zmianę 

myślenia. 
 
Tematyka poszczególnych zajęć z młodzieżą: 

- konformizm 

- przejawy nacisków grupowych i możliwośći radzenia sobie z nimi 

- przekonania normatywne dotyczące powszechności korzystania z substancji 
psychoaktywnych 

- kształtowanie umiejętności społecznych 

- asertywność a uległość i agresja 

- umiejętności intrapersonalne (np. umiejętność krytycznego myślenia) 
- stres i metody radzenia sobie ze stresem 
 
Tematyka zajęć z rodzicami: 

- umiejętnośc stawiania granic 
- wiedza o potrzebach rozwojowych nastolatków 

- jak rozmawiać z nastoletnimi dziećmi 

- budowanie dobrych relacji z dziećmi 
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