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Jesteśmy małżeństwem od 2008 roku, rodzicami dwóch wspaniałych
córek. Poznaliśmy się dzięki naszej wspólnej pasji jaką są wędrówki
górskie. Bardzo lubimy brać udział w tworzeniu nowych warsztatów
związanych z profilaktyką, odkrywaniem sposobów, by uwolnić potencjał
tkwiący w ludziach, szczególnie dzieci i młodzieży.
Inspiracją w podejmowanych wyzwaniach są nasze wspólne pasje,
spotkania z ludźmi, książki, podróże, wędrówki, a przede wszystkim
nasza rodzina.

Urszula Tokarczyk
Jestem pedagogiem, socjoterapeutką, prawdziwą góralką
“z charakterem”. Od kilku lat zajmuje się pracą z dziećmi
i młodzieżą. Prowadzę też warsztaty, szkolenia dla nauczycieli,
rodziców i dziadków.

Grzegorz Tokarczyk
Jestem pedagogiem, trenerem programów profilaktycznych.
Współpracuje z młodzieżą gimnazjalną i ponadgimnazjalną,
rodziami i nauczycielami. Wciąż się uczę, a to co umiem,
chętnie przekazuje dalej. W wolnych chwilach czytam
i planuję dalekie podróże.
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Oferta Programu Profilaktycznego Archipelag Skarbów

Adresat: Uczniowie 8 klasy SP i III klasy gimnazjum oraz oraz uczniowie I klas szkół średnich, rodzice, nauczyciele.
Opis: Program uczy zdrowego i mądrego stylu życia. Zachęcamy
młodzież do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy, pornografii
i do czekania z seksem aż do małżeństwa. Archipelag Skarbów ®
pokazuje młodym ich ogromny pozytywny potencjał – zupełnie inaczej
niż o młodzieży mówią masowe media. Program autorstwa doktora
psychologii Szymona Grzelaka z zakresu profilaktyki zintegrowanej,
łączący w sobie elementy profilaktyki ryzykownych zachowań
seksualnych, profilaktyki alkoholowej i narkotykowej.
Główne tematy, które porusza, to: szczęście w życiu, miłość i seksualność
w kontekście dojrzałego, trwałego związku. Zawiera elementy warsztatu
pracy nad komunikacją, zachowaniami agresywnymi, asertywnością.
Prowadzony jest w formie multimedialnego show, dostosowanego
do młodych odbiorców. W ramach programu odbywają się dwa mityngi
z uczniami, szkolenie dla Rady Pedagogicznej oraz spotkanie z rodzicami.
Program jest rekomendowany przez PARPA, Biuro ds. Narkomanii,
ORE, Instytut Psychiatrii i Neurologii.
Szczegółowe informacje o programie dostępne na stronie:
www.program.archipelagskarbow.eu
Prowadzący: Zajęcia prowadzi 3-4 osobowy zespół specjalistów.
Warunki realizacji: Dla uczniów: 2 x 4 godziny dydaktyczne;
dla nauczycieli: szkolenie 2-godziny dydaktyczne;
dla rodziców: spotkanie 2-godziny dydaktyczne.
Grupa: 60-200 osób.
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Oferta Programu Profilaktycznego Cukierki

Adresat: Dzieci w wieku 7-10 lat (klasy 1-3).
Opis: Program Cukierki jest propozycją oddziaływań profilaktycznych
skierowanych do dzieci na najniższym etapie kształcenia. Został oparty
na pracy z bajką Agnieszki Grzelak pt. „Cukierki” i zawiera propozycję
zajęć dla dzieci w wieku 7-10 lat.
Cele programu:
• przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków
uzależniających i zagrożeń z nimi związanych;
• rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia;
• kształtowanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach
z innymi;
• nauka postaw asertywnych względem osób nieznajomych;
• rozwijanie postawy szacunku i zaufania w stosunku do szkolnego
personelu pedagogicznego, technicznego jak i innych osób mogących
udzielić wsparcia w problemach wydarzających się na terenie szkoły.
Program może być również wykorzystany jako zajęcia integracyjne dla
klas 1-3.
Program został poddany ewaluacji i ocenie ekspertów, jest polecany
przez ORE i PARPA.
Prowadzący: Zajęcia prowadzi jedna osoba.
Warunki realizacji: 1 spotkanie 3 godziny dydaktyczne wraz
z przerwami na terenie szkoły. Nauczyciele zaproszeni są do udziału
w programie.
Grupa: Około 20 osób (jedna klasa).
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Oferta Programu Profilaktycznego Debata

Adresat: Młodzież szkół podstawowych - 5 i 6 klasa.
Opis: Program z zakresu profilaktyki alkoholowej autorstwa Krzysztofa
Wojcieszka, przeznaczony dla młodzieży szkół podstawowych.
Adresowany głównie do młodzieży, u której w większości nie nastąpiła
jeszcze inicjacja alkoholowa. Ma on charakter uprzedzający, jego
zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu
i towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy
abstynencji.
Przekazywane treści wbudowane są w trzy podstawowe strategie działań
profilaktycznych:
• korekta przekonań normatywnych (jest osią całego programu);
• kształtowanie systemu wartości;
• wiedza o realnych konsekwencjach.
Realizacja programu jest zalecana przez PARPA, posiada pozytywną
opinię ORE.

Prowadzący: Zajęcia prowadzi 1-2 osobowy zespół specjalistów.
Warunki realizacji: 1 spotkanie 3 godziny dydaktyczne wraz
z przerwami na terenie szkoły. Nauczyciele zaproszeni są do udziału
w programie.
Grupa: 50-60 osób (dwie klasy szkolne).
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Oferta Programu Profilaktycznego Magiczne Kryształy

Adresat: Dzieci w wieku 7-12 lat (klasy 1-6).
Opis: Program Magiczne Kryształy jest propozycją oddziaływań
profilaktycznych skierowanych do dzieci na najniższym etapie
kształcenia. Został on oparty na pracy z bajką Agnieszki Grzelak
pt. „Magiczne Kryształy” i zawiera propozycję zajęć dla dzieci w wieku
7-12 lat.
Dotyka zagadnień związanych z odpowiedzialnym korzystaniem
z mediów (telewizji, komputera), a także pośrednio kwestii
naśladownictwa negatywnych wzorców zachowań, np. agresji.
Identyfikacja z fikcyjnymi bohaterami pozwala na przebycie jedynie
w wyobraźni wydarzeń, które mogą stać się istotnym stopniem w ich
rozwoju intelektualnym i społecznym.
Program może być również wykorzystany jako zajęcia integracyjne
dla klas 1-3.
Program został poddany ewaluacji i ocenie ekspertów, jest polecany
przez ORE i PARPĘ
Prowadzący: Zajęcia prowadzi jedna osoba.
Warunki realizacji: 1 spotkanie 3 godziny dydaktyczne wraz
z przerwami na terenie szkoły. Nauczyciele zaproszeni są do udziału
w programie.
Grupa: Około 20 osób (jedna klasa).

9

Oferta Programu Profilaktycznego Smak Życia

Adresat: Młodzież szkolna w wieku 15-18 lat.
Opis: Program profilaktyczny autorstwa Krzysztofa Wojcieszka, który
został przygotowany z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego
Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
Celem programu jest dostarczenie młodym ludziom podstawowych
informacji na temat „dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich
używania oraz ograniczenie prawdopodobieństwa sięgania po nie przez
młodzież lub zmiana przekonań u tych, którzy już po nie sięgnęli.
Prowadzący: Zajęcia prowadzi 1-2 osobowy zespół specjalistów.
Warunki realizacji: 1 spotkanie 3 godziny dydaktyczne wraz
z przerwami na terenie szkoły. Nauczyciele zaproszeni są do udziału
w programie.
Grupa: 50-60 osób (dwie klasy szkolne).
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Oferta Programu Profilaktycznego ARS

Adresat: Młodzież szkół średnich.
Opis: Program autorstwa Krzysztofa Wojcieszka, którego celem jest
zwiększenie szans na życiowy sukces. W sposób wyjątkowy przedstawia
podejście do profilaktyki uzależnień, oparty o wartości uznawane przez
młodych ludzi. Przeznaczony dla młodzieży szkół podstawowych.
Głównym celem programu jest ograniczenie używania substancji
psychoaktywnych przez młodzież (np. alkoholu, tytoniu, narkotyków,
dopalaczy), także w kontekście przyszłych ról rodzicielskich i tym
samym zwiększenie szans na życiowy sukces.
Struktura trzech części scenariusza czyli:
I Ars vivendi – sztuka życia, w jakim stopniu używanie substancji
psychoaktywnych powoduje zewnętrzny kryzys miłości – skraca życie
i zabiera zdrowie.
II Ars amandi – sztuka kochania, w jaki sposób używanie substancji
psychoaktywnych zakłóca rozwój miłości między ludźmi.
III Ars generandi – sztuka rodzenia, w jaki sposób używanie substancji
psychoaktywnych zakłóca proces generacji, jak szkodzi potomstwu.
Prowadzący: Zajęcia prowadzi 1-2 osobowy zespół specjalistów.
Warunki realizacji: 1 spotkanie 4 -6 godziny dydaktyczne wraz
z przerwami co 2 godziny.
Grupa: do 60 osób (jedna - dwie klasy szkolne).
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Oferta Programu Profilaktycznego Odczuwaj Ufaj Mów

Adresat: Młodzież szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych.
Opis: Program profilaktyczny OUM to profilaktyka skupiona wokół
tematów komunikacji i zaufania. Może stanowić pomoc dla uczniów
w rozwiązywaniu problemów związanych z relacjami w klasie. Program
ma charakter interwencyjny, jego zadaniem jest zapobieganie stratom
występującym z powodu problemów interpersonalnych.
Główne cele programu to między innymi:
• budowanie pozytywnego stosunku do siebie i innych;
• obniżenie poziomu lęku  przed mówieniem o sobie;
• opanowanie zasad dobrej komunikacji.
Program składa się z trzech części:
• I  Odczuwaj - ma na celu tworzenie klimatu przyzwolenia do przeżywania
uczuć oraz werbalizację stanów emocjonalnych, zwraca uwagę na wpływ
uczuć na zachowanie oraz rolę pozytywnego nastawienia;
• II Ufaj - obejmuje ćwiczenia, które zwracają uwagę na kwestię
prawdomówności, dotrzymywania słowa, budowania zaufania, wiary
w siebie;
• III Mów - ma na celu budowanie postawy otwartości, obniżenie
poziomu lęku przed mówieniem o sobie, opanowanie umiejętności
aktywnego słuchania i zasad dobrej komunikacji.

Prowadzący: Zajęcia prowadzi 1-2 osobowy zespół specjalistów.
Warunki realizacji: 1 spotkanie 3 godziny dydaktyczne wraz
z przerwami na terenie szkoły. Nauczyciele zaproszeni są do udziału
w programie.
Grupa: Jedna klasa.
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Oferta Programu Profilaktycznego Korekta

Adresat: Młodzież ostatnich klas szkoły średniej - osoby powyżej 18 lat.
Opis: Program z zakresu profilaktyki alkoholowej autorstwa
Krzysztofa Wojcieszka, przeznaczony dla młodych dorosłych.
Scenariusz Programu Profilaktycznego „KOREKTA” zawiera model
ogólnej prewencji, minimalizacji lub redukcji szkód z powodu picia
alkoholu przez młodych, metrykalnie dorosłych uczestników.
Warsztat pogłębia wiedzę dotyczącej współczesnych zagrożeń młodzieży,
ze szczególnym uwzględnieniem ryzykownych zachowań, kluczowych
dla wieku rozwojowego dzieci i młodzieży w danym środowisku.
Na podstawie konkretnych przykładów pozwala omówić sposoby
radzenia sobie z problemami.
Możemy liczyć między innymi na następujące efekty:
• przesunięcie granicy ilości spożywanego alkoholu i okoliczności picia
w bezpieczniejszy rejon u znacznej części;
• zmniejszenie tendencji do ryzykownych zachowań alkoholowych
generowanych przez grupę i podejmowanych na zasadach „owczego
pędu”;
• identyfikację problemu alkoholowego u niektórych uczestników
i niekiedy poszukiwanie przez nich pomocy personalnej;
• większą akceptację ograniczeń związanych z alkoholem
oraz odpowiednich uregulowań ustawowych.
Prowadzący: Zajęcia prowadzi 1-2 osobowy zespół specjalistów.
Warunki realizacji: 1 spotkanie 3 godziny dydaktyczne wraz
z przerwami na terenie szkoły. Nauczyciele zaproszeni są do udziału
w programie.
Grupa: 50-60 osób (dwie klasy szkolne).
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Oferta Programu Profilaktycznego Szkoła dla rodziców
i wychowawców

Adresat: Program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na
nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami.
Opis: Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców
w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą.
Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną
postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku
głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości.
To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym
szacunku.
Program w dużej części bazuje na cyklu książek A. Faber i E. Mazlish.
Program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” zgłoszony do systemu
rekomendacji przez ORE, został oceniony jako spełniający standardy
na II poziomie jakości – Dobra praktyka.
Prowadzący: Zajęcia prowadzi 1 osoba specjalista z tego zakresu.
Warunki realizacji: Ustalane indywidualnie.
Grupa: Maksymalnie 12 - 15 osób.
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Pracownia Profilaktyki Gaudium poza działaniami skierowanymi
do dzieci i młodzieży proponuje:
• spotkania warsztatowe,
• prelekcje dla rodziców i wychowawców o charakterze
psychoedukacyjnym.
Istnieje możliwość przygotowania spotkania o określonej tematyce,
zgodnie z oczekiwaniami szkoły.
Propozycje spotkań realizowanych na terenie szkół i przedszkoli:
• Agresja- jak pomóc dziecku radzić sobie ze złością i gniewem
• Media w świecie dziecka
• Gdy dziecko idzie do przedszkola
• Jak zrozumieć nastolatka - przewodnik dla rodziców
• Kara czy nagroda- czyli jak skutecznie motywować dzieci
• Dopalacze i Twoje dziecko- co robić?
• Trudne aspekty rodzicielstwa- czyli jak sobie radzić ze złością, lękiem
i rozczarowaniem
• Jak rozwiązywać trudne sytuacje wychowawcze, ucząc dzieci
odpowiedzialnej postawy
• Rola dziadków w wychowaniu wnuków
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Kontakt:

696 678 819
600 616 855

e-mail: profilaktykagaudium@gmail.com

www.profilaktykagaudium.pl
Gaudium
Pracownia Profilaktyki
Urszula Tokarczyk
Mordarka 405
34-600 Limanowa
NIP: 737 191 51 11
REGON: 363298857

Gaudium2
Pracownia Profilaktyki
Grzegorz Tokarczyk
Mordarka 405
34-600 Limanowa
NIP: 737 191 64 70
REGON: 366261292

