
Program wychowawczo-profilaktyczny
Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych

w Oławie
Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 29.08.2017r.

Program wychowawczo-profilaktyczny został stworzony w oparciu o obowiązujące akty prawne i wewnętrzne dokumenty placówki. Za jego prawidłową
realizację odpowiedzialni są wszyscy pracownicy placówki, tj. kadra pedagogiczna, pracownicy administracji oraz pracownicy obsługi przy ścisłej współpracy z
wychowankami, ich rodzicami lub opiekunami prawnymi, a także instytucjami wspierającymi działalność ZPR-S.

Nadrzędnym celem programu wychowawczo – profilaktycznego jest praca korekcyjno – kompensacyjna z wychowankiem ZPR , który po opuszczeniu
placówki będzie SAMODZIELNY i ZDYSCYPLINOWANY oraz STOSUJĄCY SIĘ DO OGÓLNIE PRZYJĘTYCH NORM SPOŁECZNYCH.

Aby osiągnąć zamierzony cel pracować będziemy w trzech zasadniczych obszarach , celach szczegółowych:

1. dokonanie u naszych wychowanków zmian w sferze hierarchii wartości;
2. podniesienie dojrzałości emocjonalnej, społecznej i moralnej;
3. a tym samym zapobieganie pojawieniu się i rozwojowi niepożądanych zjawisk społecznych i zdrowotnych.

Cel główny i cele szczegółowe realizowane będą poprzez redukcję zachowań agresywnych i autoagresywnych, kształtowanie postawy świadomej
rezygnacji przez nieletnich z dostępnych używek, wybór życia zgodnego z zasadami higieny zdrowia psychicznego, budowanie umiejętności krytycznej analizy
skutków przynależności do subkultur oraz motywowanie do świadomej rezygnacji z kontaktów z grupami niosącymi znamiona patologii społecznej.

Abyśmy mogli osiągnąć sukces wychowawczy, musi przede wszystkim zaistnieć ścisła i konsekwentna współpraca całej kadry placówki. Istotnym
elementem jest również nawiązanie optymalnych relacji między kadrą a wychowankami i ich opiekunami, tworzenie sprzyjającej atmosfery, wzajemny szacunek,
życzliwość i zrozumienie oraz podmiotowe traktowanie naszych podopiecznych. Ponadto wychowankowie powinni posiadać świadomość celów programu oraz
metod i form ich realizacji.



Wspólnie dążymy do wszechstronnego rozwoju wychowanka, ze szczególnym uwzględnieniem jego potrzeb w kilku podstawowych wymiarach,
tj.:MORALNYM, EMOCJONALNYM, SPOŁECZNYM, KULTURALNYM, INTELEKTUALNYM i ZDROWOTNYM.

Wszechstronny rozwój podopiecznych zgodnie z poniższymi zadaniami sprzyjać będzie profilaktyce: agresji, chorób społecznych, uzależnień, udzielania
pierwszej pomocy, przynależności do subkultur i sekt religijnych, właściwych postaw w życiu seksualnym człowieka, wykluczeń społecznych.

Kształtowanie sylwetki absolwenta będziemy realizować poprzez wytyczenie szczegółowych zadań, tj.:
1) Wskazywanie i korygowanie niewłaściwych zachowań.
2) Kształtowanie umiejętności zastępowania agresji konstruktywnymi zachowaniami.
3) Rozpoznawanie i opanowanie emocji.
4) Zachęcanie do samodzielności, twórczości, aktywności poznawczej i planowania.
5) Podnoszenie zasobów wiedzy.
6) Szanowanie tradycji, historii, religii, kultury.
7) Tolerowanie i akceptowanie odmienności.
8) Kształtowanie postawy prorodzinnej.
9) Kształtowanie postaw prozdrowotnych oraz aktywnych form spędzania czasu wolnego.
10) Zadbanie o przestrzeń, w której przebywamy.
11)Kształtowanie prawidłowych postaw rodzicielskich i opiekunów prawnych podopiecznych.
12) Podnoszenie umiejętności rodzicielskich opiekunów prawnych podopiecznych.
13) Podnoszenie kwalifikacji i szkolenie kadry pedagogicznej ZPR-S.

Zadania te realizowane będą w ramach szeregu zajęć lekcyjnych, wyrównawczych, integracyjnych, wychowawczych, profilaktycznych, opiekuńczych,
socjoterapeutycznych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych, spotkań indywidualnych, warsztatów, szkoleń, wolontariatu, a także poprzez bieżące
zwracanie uwagi na funkcjonowanie wychowanków z wykorzystaniem Regulaminu Wychowanków i zawartej w nim ekonomii punktowej oraz
współpracę z rodzicami i instytucjami wspierającymi.

TABELA SZCZEGÓŁOWYCH CELÓWWYCHOWAWCZYCH

OBSZAR
ROZWOJU

CELE PRACY WYCHOWAWCZEJ i
PROFILAKTYCZNEJ
(co chcemy osiągnąć?)

Proponowany sposób realizacji

(jak chcemy to osiągnąć)

Wskaźnik do ewaluacji

(jak będziemy sprawdzać co
osiągnęliśmy? Czy jesteśmy z tego

zadowoleni)

MORALNY
- pożądana postawa moralna
- rozwój myślenia moralnego
- odróżnianie dobra od zła
- wyeliminowanie zachowań agresywnych
- przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym

- dyskusja, projekt edukacyjny,
uczenie przez doświadczanie, dobór
lektur, filmów, spektakli teatralnych,
warsztaty, opiniowanie sytuacji
społecznej, wolontariat, udział w

Opinia wychowawców, zapisy w
zeszytach obserwacji wychowanka,
oceny za pracę w projektach
edukacyjnych, udział i aktywność w
warsztatach, umiejętność wyrażania



- szanowanie godności własnej i innych
- empatyczność
- szeroko rozumiana tolerancja
- umiejętność oceny i korekcji własnego
postępowania
- poczucie odpowiedzialności za podejmowane
decyzje, siebie i innych
- szacunek dla życia, godności i prawa
- poszanowanie pracy własnej i innych

przedsięwzięciach o charakterze
religijnym,

własnej opinii, znajomość norm
moralnych

EMOCJONALNY
- diagnoza problemów
- określanie i nazywanie stanów emocjonalnych
- panowanie nad emocjami
- określenie specyfiki rozwoju emocjonalnego w
okresie dojrzewania oraz związanych z tym
problemów i sposobów
ich rozwiązywania
- radzenie sobie w sytuacjach stresowych
- zwiększenie umiejętności kontroli własnej
impulsywności i złości
- rozwijanie znajomości alternatywnych wobec
agresji, sposobów zachowania i umiejętności ich
stosowania
- kształtowanie zachowań społecznych
- ograniczenie lęków, w tym związanych z
kontaktami społecznymi

Przeprowadzenie diagnozy
problemów wśród wychowanków,
udział w warsztatach, doskonalenie
umiejętności mediacji rówieśniczej,
kształtowanie prawidłowych
kontaktów interpersonalnych i
komunikacji, zapoznanie
wychowanków z kryzysami
rozwojowymi, pomoc w zrozumieniu
własnego etapu rozwojowego,
uczenie, ćwiczenie i ciągłe
doskonalenie kontroli nad własnym
zachowaniem, rozumienie
mechanizmów powstawania agresji i
przemocy, udział w akcjach,
przedsięwzięciach, projektach o
charakterze społecznym.

Opracowany kwestionariusz do
diagnozy, przeprowadzone
warsztaty, dyskusje, projekty
edukacyjne, prowadzone programy
uczące kontaktów interpersonalnych
i umiejętności komunikacyjnych,
spotkania z psychologami,
lekarzami, wolontariat na rzecz
środowiska,

SPOŁECZNY
- diagnoza problemów
- określenie swoich mocnych stron
- radzenie sobie w sytuacjach trudnych i
problemowych
- umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej
- umiejętność komunikacji interpersonalnej
- dbałość o czystość i estetykę własnej i wspólnej
przestrzeni
- aktywizacja społeczna, np. wolontariat
- szacunek do instytucji państwowych
- znajomość swoich praw i obowiązków
- dbałość o najbliższych
- integracja grupy

Przeprowadzenie diagnozy
problemów, warsztaty z zakresu
poznawania siebie, swoich
możliwości i umiejętności pracy w
zespole, dawania i przyjmowania
pomocy, realizacja zajęć
integracyjnych w grupach
wychowawczych.
Zajęcia integracyjne i zwiększające
proces aklimatyzacji wychowanków.
kształtowanie zachowań społecznie
akceptowalnych przez społeczeństwo,
znajomość i stosowanie prawa

Opracowanie kwestionariuszy do
diagnozy, przeprowadzone
warsztaty, ocena przez
wychowawców umiejętności pracy
w grupie i komunikacji
interpersonalnej, umiejętność
zachowania ładu w swojej
przestrzeni (np. w skali), stopień
zintegrowania wychowanków,
efektywność działań
prospołecznych, udział w
wolontariacie na rzecz środowiska
(w tym pomoc koleżeńska i



wychowawczej
- stworzenie więzi
koleżeńskich
- pomoc w adaptacji nowych
wychowanków
- stworzenie w placówce korzystnej atmosfery i
warunków do prawidłowego funkcjonowania
wychowanków
- kształtowanie zachowań empatycznych
- kształtowanie umiejętności pomagania,
- kształtowanie umiejętności nawiązywania
prawidłowych kontaktów społecznych,
- kształtowanie prawidłowych i dojrzałych postaw
rodzicielskich

wewnątrzszkolnego i praworządności
społecznej, organizowanie pomocy
koleżeńskiej,

umiejętność dawania wsparcia),
obserwacje i zapisy na temat
poszanowania lub łamanie prawa,

KULTURALNY
- znajomość i stosowanie zasad kultury osobistej
- szacunek dla tradycji, historii i religii oraz
kultywowanie świąt
- uczenie krytycznego odbioru tego, co niesie ze
sobą kultura masowa,
- profilaktyka przynależności do subkultur o
negatywnym wymiarze społecznym np.
kryminogennych, „kiboli” itp.
- uczenie umiejętności szanowania poglądów
innych, wyrażania poglądów własnych i ich
obrony oraz rozwijanie
świadomości zjawiska subkultur i sekt
- kształtowanie postawy tolerancji dla odmienności
rasowych, narodowych, światopoglądowych,
wyznaniowych, kulturowych
- rozwijanie zainteresowań
- poznanie różnorodnych form spędzania czasu
wolnego

Uczenie, kształtowanie i utrwalanie
zasad savoir vivre, szacunku dla
tradycji, historii i religii,
kształtowanie umiejętności doboru i
odbioru zdarzeń kulturalnych,
dawanie możliwości uczestniczenia w
kołach zainteresowań i zajęciach
sportowych, organizowanie wystaw
prac wychowanków, uczestnictwo w
kulturze masowej, udział w
warsztatach dotyczących tolerancji i
odmienności rasowej, kulturowej,
światopoglądowej

oszacowanie aktywności
czytelniczej
- aktywność wychowanków w
zajęciach dodatkowych, warsztatach
rozwijających ich zainteresowania
- ocena zachowania wychowanków
w zakresie kultury słowa
zachowania,
- udział w uroczystościach
państwowych i religijnych –
zaangażowanie
wychowanków
- liczba wychowanków
przynależnych do określonych
subkultur.
- występowanie zachowań
świadczących o rozwoju tolerancji
podopiecznych wobec odmienności
rasowej, narodowej,
światopoglądowej, kulturowej czy
wyznaniowej

INTELEKTUALNY
- aktywizacja szkolna
- wyrównywanie braków edukacyjnych,
- stwarzanie sytuacji umożliwiających odnoszenie
sukcesów edukacyjnych

Prowadzenie indywidualnej pomocy
w nauce zarówno na zajęciach
wyrównawczych jak i pomocy
koleżeńskiej

poprawa wyników w nauce w
stosunku do stanu wyjściowego;
- ilość promocji,
- wzrost frekwencji,



- umiejętność poszukiwania i wykorzystywania
różnych źródeł informacji
- rozwijanie zainteresowań, talentów i pasji
- rozbudzenie ciekawości poznawczej, otwartości i
kształcenia
- kształtowanie aspiracji edukacyjno-zawodowych i
motywowanie do zwiększania swoich kompetencji
w tym zakresie a także gotowość do podjęcia i
wyboru dalszego etapu edukacyjnego lub
aktywizacji zawodowej
- przeciwdziałanie bezrobociu, wyuczonej
bezradności, bezdomności itp.

Uczenie samokształcenia, w tym
samodzielnego wyszukiwania
informacji, selekcji uzyskanego
materiału,

- liczba uczniów przystępujących do
konkursów
- realizacja zajęć wyrównawczych,
liczba uczniów
- aktywność wychowanków w
zajęciach dodatkowych,
rozwijających ich zainteresowania
- wzrost samodzielności i
aktywności podczas nauki,
poszukiwania informacji,
korzystania z różnych źródeł
- deklaracje uczniów dotyczące
dalszego kształcenia i wybór
zawodu

ZDROWOTNY

- znajomość i stosowanie zasad prawidłowego
odżywiania
- dbanie o prawidłowy, wszechstronny rozwój
wychowanków
- profilaktyka zdrowotna
- dbałość o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny
- aktywne spędzanie czasu wolnego poprzez udział
w zajęciach sportowo rekreacyjnych
- rozsądne korzystanie z dostępnych technologii
informacyjnych
- stosowanie zasad ekologicznego funkcjonowania
współczesnego świata
- znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy
- znajomość zagrożeń i abstynencja wszelkiego
rodzaju używek
- dostarczenie wiedzy z zakresu uzależnień
fizycznych, psychicznych i behawioralnych
- dostarczenie informacji na temat instytucji
wspierającymi osoby eksperymentujące i
uzależnione
- podejmowanie interwencji w przypadku osób
eksperymentujących z substancjami
psychoaktywnymi
- promowanie aktywnego, zdrowego trybu życia
- kształtowanie prawidłowych zachowań

- systematyczne przeprowadzanie
imprez promujących zdrowy styl
życia, w tym: prawidłowe
odżywianie się, zajęcia
rekreacyjno – sportowe; udział w
akcjach o charakterze
proekologicznym na rzecz
środowiska.
- systematyczna kontrola poziomu
czystości wychowanków i ich
pomieszczeń, uwrażliwienie na
zachowanie czystości ciała i odzieży,
- uczenie rozsądnego korzystania z
komputera i innych urządzeń
(telefonu komórkowego, tabletu)
- przeprowadzenie kursu pierwszej
pomocy przedmedycznej dla
wychowanków
- prowadzenie prelekcji, pogadanek,
dyskusji, warsztatów na temat
seksualności człowieka;
- prowadzenie terapii dla osób
sięgających po środki
psychoaktywne
- promowanie abstynenckiego stylu

-Analiza stanu czystości
wychowanków i pomieszczeń, w
których przebywają
- udział w zajęciach ruchowych, ---
-dbanie o porządek wokół siebie, --
-poziom wiedzy na temat
zdrowego odżywiania
-mniejsza o 5 %, liczba
wychowanków sięgających po
środki psychoaktywne.
- liczba wychowanków, którzy
opanowali umiejętność udzielania
pierwszej pomocy.
- ilość wychowanków
uczestniczących w zajęciach
edukacji seksualnej
-Mniejsza o 5% ilość
wychowanków uzależnionych od
komputera,
- większa o 10% ilość
wychowanków uczestniczących w
terapii
- udział wychowanków w akcjach,
zbiórkach proekologicznych
- wzrost wiedzy na temat



związanych z życiem seksualnym człowieka.
- realizowanie tematyki dotyczącej rozwoju
człowieka (w tym rozwoju seksualnego)
- uświadomienie zagrożeń wynikających z
podejmowania przedwczesnej inicjacji seksualnej
- dostarczenie wiedzy na temat chorób (w tym
zakaźnych i cywilizacyjnych)

życia poprzez kształtowanie i
modelowanie pozytywnych
zachowań i ważnych dla
wychowanka wartości.

zdrowego trybu życia

W programie wychowawczo-profilaktycznym uwzględniamy analizę wyników diagnozy potrzeb i zasobów (zawarte w IPE-T) naszych podopiecznych,
całej społeczności placówki oraz rodziców/opiekunów wychowanków.

Badanie efektywności realizowanego programu wychowawczo – profilaktycznego będzie następować systematycznie, raz w roku, z zastosowaniem
następujących narzędzi ewaluacyjnych:

1. Ankieta dla rodziców/opiekunów – maj
2. Karta wielospecjalistycznej oceny aktualnej sytuacji wychowanka (w IPE-T) - czerwiec
3. Ankieta dla wychowanków – maj
4. Ankieta dla pracowników niepedagogicznych placówki - maj
5. Sprawozdania indywidualne kardy pedagogicznej – czerwiec
6. Sprawozdanie z wypadków nadzwyczajnych – czerwiec
7. Opinia końcoworoczna o wychowankach – czerwiec, lipiec

I. Analiza i opracowanie wyników – lipiec-sierpień
II. Analiza porównawcza z zeszłorocznymi wynikami - lipiec-sierpień
III. Wnioskowanie - lipiec-sierpień
IV.Rekomendacje - lipiec-sierpień
V. Sprawozdanie - lipiec-sierpień
VI. Przedstawienie wyników i rekomendacji Radzie Pedagogicznej - sierpień

Opracowali: pedagog: Marcin Ćwigoń, Emilia Pietrzyk, psycholog: Joanna Maciakiewicz, Urszula Feilert



Załącznik

PROGRAMYREALIZOWANEWPLACÓWCE

LP
NAZWA PROGRAMU CELE

1

„TUKA/N”

- Zwiększenie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych bez korzystania ze
środków psychoaktywnych,
- Dostarczenie wiedzy na temat wpływu środków psychoaktywnych na własne życie i zdrowie,
- Nabycie umiejętności kontrolowania zachowań destrukcyjnych w obszarach związanych z
eksperymentowaniem ze środkami psychoaktywnymi,
- Nabycie umiejętności ułatwiających młodym ludziom funkcjonowanie w rodzinie oraz grupie
rówieśniczej, dających możliwość samostanowienia i dbanie o zaspokajanie własnych potrzeb,
- Umożliwienie budowania pozytywnego obrazu samego siebie.

2 „Trzymaj formę”

- Zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie,
- Kształtowanie prozdrowotnych nawyków stylu życia i sposobu odżywiania,
- Zachęcenie do aktywności fizycznej (zarówno w ramach zajęć szkolnych, jak i rekreacji),
- Dostarczenie wiedzy z zakresu sposobu odżywiania, kładąc szczególny nacisk na zróżnicowanie
i zbilansowanie diety zarówno pod względem energetycznym jak i odżywczym,
- Dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji na opakowaniach spożywczych.

3 „ART- Trening Zastępowania Agresji”

- Zwiększenie umiejętności kontroli własnej impulsywności i złości,
- Rozwijanie znajomości alternatywnych wobec agresji sposobów zachowania i umiejętności ich
stosowania, kształtowanie zachowań społecznych,
- Rozwój myślenia moralnego.

4. Socjoterapia

Cele edukacyjne obejmujące poznawanie przez grupę różnorodnych
zagadnień, które pozwolą sprawniej funkcjonować społecznie;

Ukazanie możliwości odreagowania emocjonalnego;
Kształtowanie poczucia własnej wartości oraz tożsamości, pełnienia określonych ról społecznych;
Rozwijanie umiejętności społecznych (asertywności, komunikacji, nawiązywania relacji, radzenia
sobie z konfliktem);



Nabycie doświadczeń korekcyjnych pozwalających na poznanie i wyeksponowanie swoich mocnych
stron w kontaktach z grupą;

Korzystanie ze wsparcia grupy;
Pogłębianie wiedzy o sobie i drugim człowieku, co przekłada się na efektywniejsze funkcjonowanie
w relacjach interpersonalnych;

Pokonywania własnych ograniczeń związanych z autoprezentacją wśród rówieśników

4 Socjoterapia “Twórczość metodą na lęk”

- Wzmocnienie wiary we własne siły poprzez podwyższenie samooceny,
- Przeciwdziałanie skłonności do izolacji,
- Ograniczenie lęków związanych z kontaktami społecznymi, kształtowanie zachowań empatycznych,
- Kształtowanie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów społecznych,
- Aktywizacja społeczna,
- Pobudzenie do większej aktywności ruchowej,
- Rozwój wyobraźni i postawy twórczej.

5 Projekt „GryWalizacja”
 Kształtowanie odpowiednich postaw i nastawień wychowanków wobec nauki, pracy i innych osób
(wychowanek przyswaja różne normy, uczy się reguł w różnych sytuacjach, uczy się przestrzegania
umów z innymi graczami).

 Praca nad motywacją polegająca na pobudzaniu do aktywności poznawczej, która ma wyzwalać
i rozwijać zainteresowanie otoczeniem,

 Rozwijanie u wychowanków zdolności do wysiłku intelektualnego w sytuacjach pełnych napięć,
 Kształtowanie odporności emocjonalnej oraz nauka konstruowania i rozgrywania gier,
 Aktywizacja uczniów poprzez atrakcyjność formy gier planszowych i możliwość oddziaływania na
większą liczbę zmysłów (wychowanek doskonali sprawność motoryczną, wzbogaca wiedzę
o świecie, a także wzbogaca wiedzę o samym sobie; poznaje swoje możliwości i uczy się je
oceniać),

 Rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia w zespole rówieśniczym,
Wyrażanie postawy twórczej w różnych formach ekspresji oraz przejawianie życzliwości wobec
innych uczestników.

6 Warsztaty „Szkoła dla rodziców”

- Udzielanie wsparcia rodzicom/prawnym opiekunom podopiecznych w radzeniu sobie w
codziennych kontaktach ze swoimi dziećmi,
- Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się z własnymi dziećmi, refleksja nad własną postawą
wychowawczą, wymiana doświadczeń,
- Praca nad nauką dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.



7 Terapia EEG Biofeedback
- Uczenie się z wykorzystanie sprężania zwrotnego EEG
- Poprawa koncentracji uwagi i pamięci długotrwałej
- Poprawa szybkości zapamiętywania, uczenia się i przypominania materiałów również w zakresie
języków obcych
- Wzrost kreatywności
- Wzmacnianie czynności poznawczych
- Przygotowanie do uzyskania lepszych wyników przez uczniów
- Skrócenie czasu reakcji
- Zwiększenie umiejętności wyciszania się i kontrolni zachowań nadpobudliwych
- Lepsza kontrola emocji/ hamowanie lęków, zwiększenie odporności na stres, poprawa umiejętności
odczytywania sygnałów płynących z ciała
- Rozwój inteligencji emocjonalnej
- Wzrost samooceny
- dostarczenie pozytywnych wzmocnień po osiągniętych sukcesach w terapii
- Budowanie dobrego/pozytywnego kontaktu z wychowankiem
- Podstawowa edukacja nt. działania fal mózgowych, zwiększanie samoświadomości

8 Edukacja seksualna
- zapobieganie podejmowaniu przez wychowanków zachowań ryzykownych
- wyrobienie umiejętności właściwego komunikowania się na tematy związane ze sferą seksualną
człowieka
- dostrzeganie i rozróżnianie emocji własnych i innych ludzi
- budowanie poczucia własnej wartości, niwelowanie kompleksów, akceptowanie siebie
- wyrobienie otwartości i szczerości, budowania prawidłowych relacji, opartych na przyjaźni
- budowanie szacunku wobec kobiet
- kształtowanie umiejętności kierowania swoimi zachowaniami i podejmowania odpowiedzialności za
własne decyzje
- kształtowanie umiejętności zachowania tolerancji i akceptacji wobec odmienności
- rozwijanie asertywności
- uświadamianie prawa do zachowania indywidualnych granic
- rozwijanie moralności wychowanków



INSTYTUCJEWSPIERAJĄCEPLACÓWKĘWREALIZAJIPROGRAMU

LP NAZWA INSTYTUCJI RODZAJ POMOCY RODZAJ POMOCY
1 PORADNIA UZALEŻNIEŃ – OŁAWA Terapia rodzinna dla osób eksperymentującymi ze środkami psychoaktywnymi

Poradnictwo

2 SANEPID – OŁAWA
Materiały szkoleniowe

3
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA -

OŁAWA

Badania psychologiczno-pedagogiczne
Poradnictwo

Doradztwo zawodowe

4
OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ – WROCŁAW

Poradnictwo
Terapia indywidualna

Konsultacje psychologiczno-pedagogiczne

5 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Pomoc finansowa
Pomoc w ustaleniu sytuacji wychowanków
Pomoc we wsparciu rodziny wychowanków

Pomoc w organizacji współpracy pomiędzy Zespołem Placówek a rodziną

6 PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO - WROCŁAW
Konsultacje psychologiczni-pedagogiczne.

Poradnictwo
Terapia

7 PRZYCHODNIA „ HIPOKRATES” OŁAWA

Badania wstępne i doraźne
Szczepienia

Skierowania do specjalistów.
Konsultacje

8 PCPR
Poradnictwo

Pomoc osobom usamodzielnianym

9 SĄDY

Wydawanie postanowień o urlopowaniu wychowanków i zmianie środków wychowawczych
Wywiady środowiskowe

Współpraca z rodziną poprzez kuratorów sądowych
Opieka następcza kuratorów sadowych

10 POLICJA
Prewencja i doprowadzanie wychowanków

Organizowanie akcji przeciw narkotykowych z udziałem psa tropiącego

11 STAROSTWO POWIATOWE W OŁAWIE

Pomoc finansowa – finansowanie wybranych programów
Organizowanie programów i akcji w ramach programów profilaktycznych

Materiały szkoleniowe

12 MOBILNE CENTRUM INFORMACI ZAWODOWEJ
PRZY OHP WE WROCŁAWIU Zajęcia z doradztwa zawodowego materiały szkoleniowe




