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CZY ISTNIEJE „POLSKI KANON ZASAD 
PROFILAKTYKI”? 

� To jest wątpliwe, gdyż:

� A) działania profilaktyczne są z natury bardzo 
różnorodne i słabo zdefiniowane jako takie;

� B)są różne ośrodki aspirujące do wyznaczania 
ewentualnego „kanonu”.



WNIOSEK

� Można się odnieść tylko do przybliżonego
„kanonu”, zwłaszcza dotyczącego prowadzenia 
działań profilaktycznych typu programów 
szkolnych.



PIERWOWZORY „POLSKIEGO KANONU”

� Publikacje J. Strzemiecznego z końca lat 80-tych.
� Publikacje ośrodka lubelskiego (prof. Gaś z zespołem).
� Publikacje ośrodka ProM IPiN.
� Standardy jakości pierwszorzędowych programów 

profilaktycznych Szymańskiej/ Wojcieszka z roku 2001
� Zasady kwalifikacji programów do systemu 

rekomendacji.
� Zasady instytucji: PARPA, KBdsPN, Bds AIDS, MEN.
� Zasady formułowane przez Instytut Profilaktyki 

Zintegrowanej („Vademecum skutecznej profilaktyki”, 
2015)



NIEKTÓRE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA „KANONU”

� Standardy europejskie pod patronatem 
EMCDDA (prof. H. Sumnell).

� Standardy UNODOC z 2014 roku (prof. Z. 
Sloboda).

� Zasady NIDA z 2014.

� Reguły programu CTC prof. Hawkinsa z 
2002/2009.



PRZEGLĄD TYCH PROPOZYCJI PROWADZI DO 
WNIOSKU, ŻE:

� Ze względu na różnorodność celów i narzędzi 
profilaktyki żaden z tych systemów nie jest w 
pełni spójny z pozostałymi!

� Pozostaje pewna arbitralność w wyborze 
zakresu „kanonu i zasad”



PRZESTROGA.

� Obserwacje autora prezentacji skłaniają go do 
ostrożności w narzucaniu zasad i kanonów. Jest 
wiele przykładów, gdy nadmierna standaryzacja 
np. w odniesieniu do programów profilaktycznych 
powodowała efekty jatrogeniczne z punktu 
widzenia ogólnych celów profilaktyki problemowej. 

� Pamiętajmy, że nawet definicje profilaktyki są 
rozmaite (zdrowotna, uzależnień, problemowa, 
integralna, zintegrowana, kreatywna, negatywna, 
pozytywna, powstrzymująca itp.): patrz: prace dr A. 
Salamuchy).



SKUTKI NADMIARU STANDARYZACJI?

� Zanik kreatywności w tworzeniu nowych narzędzi.

� Zadowalanie się standardami, a nie 
implementacją działań w rzeczywistości 
społecznej.

� Wykorzystywanie standaryzacji do sprawowania 
kontroli lub niezdrowej rywalizacji.

� Zmniejszenie zasięgu wszelkich działań o 
charakterze profilaktycznym, przy niewielkim 
wzroście lepszych zastosowań – saldo ujemne. 



PRZEGLĄD ZASAD ZAWARTYCH W PROPOZYCJI 
SZYMAŃSKA/WOJCIESZEK Z 2001.

� Zadbanie o bezpieczeństwo uczestników.
� Adekwatność działań do potrzeb i okoliczności (poziomy 

profilaktyki).
� Skuteczność (mierzona ewaluacyjnie, strategie).
� Odpowiedni zakres i czas trwania oddziaływań.
� Różnorodność form i metod pracy, aktywizacja.
� Poprawna organizacja działań (np. systematyczność, 

ciągłość).
� Poddawanie działań ewaluacji i dokumentowanie.
� Oparcie o dobrą identyfikację osoby.
� Działanie w respekcie dla prawa.



WYDAJE SIĘ, ŻE…

� … że zawartość propozycji „kanonu i zasad” z 
roku 2001 zachowuje pełną aktualność. 
„Standardy jakości” są nadal aktualną 
propozycją, co więcej – są propozycją wyrosłą 
na polskim gruncie w korelacji z tłem 
kulturowym kraju i z praktyką działań 
profilaktycznych. 

� Nie są „sztuczne i wydumane”, ani 
„przeteoretyzowane”. 



PORÓWNANIE Z LISTĄ ZASAD NIDA Z 2014  

� Źródło zasad: https://www.drug abuse.gov
/publications/ drugfacts/lessons – prevention
– research (NIDA 2014)



ZASADA I

� Programy powinny wzmacniać czynniki 

chroniące i redukować czynniki ryzyka.

� Polskie programy uwzględniają tę zasadę w 
dość znacznym stopniu. W wielu scenariuszach 
działań widać świadomość autorów, że trzeba 
odnieść się do systemu ryzyka i ochrony.

� Problem: jaka lista tych czynników???



ZASADA II

� Obejmowanie wszelkich form nadużywania i 

wszelkich substancji (uniwersalność, 

legalne/nielegalne).

� Wydaje się to spełnione – przykład: program 
„ARS czyli jak dbać o miłość” odnosi się 
zarazem do alkoholu, tytoniu, narkotyków, 
zarówno w kontekście legalnego używania, jak 
nielegalnego ( koncentracja na skutkach).



ZASADA III

� Programy powinny być adekwatne do problemów 
danej społeczności lokalnej i w niej redukować 
ryzyko i wzmacniać ochronę.

� W założeniach „polskiego modelu” lokalność 
(programy gminne czy wojewódzkie) to standard. 
Inna rzecz na ile jest to respektowane w praktyce…

� Powstawanie kilku wersji Narodowych Programów 
pozwala sądzić, że ten sposób myślenia jest 
zachowany.



ZASADA IV

� Programy powinny być „dopasowane” do grupy 

odbiorców (wiek, płeć, etnos itd.).

� W polskim systemie zwraca się na to uwagę –
programy są skierowane do określonej grupy i w 
zasadzie tylko takiej ( np. „Debata” – klasy V-
VI).



ZASADA V

� Programy skierowane do rodzin powinny wzmacniać więzi 
rodzinne i kompetencje rodziców.

� Spełnione w wysokim stopniu: program „Szkoła dla Rodziców 
i Wychowawców”, „Dżungla” i inne zakładają te cele. Ponadto 
siła więzi rodzinnych jest w Polsce nadal większa, niż w wielu 
krajach odniesienia.

� Być może większy nacisk należy położyć na naukę 
monitorowania zachowań dzieci przez rodziców (jak w 
programie FSP – z zastrzeżeniem ewaluacyjnym – w Polsce 
to nie działa tak, jak działa w USA – badania dr Okulicz-
Kozaryn).  Odwrotna opinia środowiska bydgoskiego.



UWAGA!

� Pomimo skierowania do tego czynnika nadal 
istnieją bardzo duże niewykorzystane zasoby 
współpracy z rodzicami. W zasadzie tylko 
program PDD (adaptacja Project Northland z 
USA) spełnia to kryterium, ale też nie do końca 
na wyższych poziomach działania (dalsze części 
programu).

� Obszar do wzmocnienia!



ZASADA VI

� Programy powinny być stosowane wcześnie ( 

np. w dzieciństwie).

� Obszar nadal niewykorzystany, są jednak 
„jaskółki” – programy „Cukierki” , „Magiczne 
kryształy”, programy ORE.

� Do poszerzenia, ale z uwagą na efekty 
jatrogeniczne!



ZASADA VII

� Programy dla szkół podstawowych powinny 

dotyczyć kariery szkolnej, wczesnej agresji, 

wypadania z nauki, wzmacniania kompetencji 

społecznych uczniów.

� Obszar niezadowalająco zagospodarowany, 
gdyż dotyka całej organizacji edukacji szkolnej 
– kompetencje nauczycieli i organizacja nauki 
zbyt słabe! Do poszerzenia i uwagi.



ZASADA VIII

� Programy dla starszych klas szkoły podstawowej 
czy  gimnazjum powinny zwracać uwagę na styl 
uczenia się, style komunikacji, relacje rówieśnicze, 
asertywność, odpieranie presji, wzmacnianie 
nastawień przeciwnych używaniu substancji psych.

� Wydaje się, że od lat 80-tych wiele z tych 
elementów jest stosowane w licznych programach 
w Polsce. Być może do systematycznego przeglądu 
i wzmacniania, ale istnieje też ryzyko przesadnej 
psychoedukacji (jednostronność ). 



ZASADA IX

� Należy wspierać uczniów w trakcie „przejść” z 

etapu edukacyjnego na kolejny etap. 

� Element rzadko spotykany, ale intuicyjnie 
stosowany przez część pedagogów i szkół. Mało 
elementów systematycznego/systemowego 
wykorzystania w praktyce. Do wzmocnienia.



ZASADA X

� Programy z różnych poziomów powinny być 

skorelowane (synergia), np. szkolne i rodzinne.

� Zasada stosowana, choć w zbyt małym stopniu: 
np. łączenie pracy szkolnej (program „Debata”) 
z rodzinną (program „Dżungla”). 

� Bazą może być lokalność polskiego modelu –
element do wzmocnienia, choć są precedensy.



ZASADA XI

� Spójność komunikatów profilaktycznych w różnych 
miejscach danej społeczności lokalnej.

� Jeśli stosowana, to tylko nieświadomie. Istnieje, o 
ile działa efektywnie  „gminny program” 
koordynowany na lokalnym terenie.

� W skali kraju tylko elementy w związku z zanikiem 
różnych akcji centralnych. Częściowo udane próby 
w ramach kampanii edukacji publicznej.

� Na szczęście stosowany intuicyjnie np. kampanie 
kościelne.  



ZASADA XII

� Zastosowane programy powinny zachowywać 
swoją integralność w stosunku do pierwowzoru 
((struktura, treść, sposób zastosowania).

� Niestety element zbyt słabo widoczny – wielu 
realizatorów nie ogląda się na pierwowzór 
(przykłady z praktyki autora). Sam system 
rekomendacji nie zapewnia tego elementu, a 
nawet go swoiście… niszczy!

� Przykład pozytywny: „Archipelag Skarbów”.



ZASADA XIII

� Programy powinny być realizowane w ciągłości 
oddziaływania - ”long-term”), kontynuowane, 
wzmacniane na kolejnych etapach edukacji.

� Element stosowany NIEKIEDY, ze względu na opór 
w stosunku do działań profilaktycznych. Nadal 
akcyjność i powierzchowność.

� Przykłady pozytywne? Jest kilka (np. D+ Sm+ Dż), 
ale zbyt słabo zarysowane w świadomości 
organizatorów profilaktyki. 



ZASADA XIV

� Programy powinny opierać się na wzmacnianiu 
kompetencji „zarządzania procesem 
edukacyjnym” przez nauczycieli, przeciwdziałać 
niepowodzeniom szkolnym.

� W związku z mizerią tych kompetencji – bardzo 
słabo! W niektórych programach owszem np. 
„Spójrz inaczej”, projekty A; Karasowskiej. 
Generalnie: klapa. 



ZASADA XV

� Interaktywność i aktywizacja uczestników pracy 
profilaktycznej (formy atrakcyjne).

� Już od dawna stosowane – coraz mniej programów 
opartych na sztywnej strukturze przekazu treści.

� Niektóre znakomite i nowatorskie (np. happeningi 
edukacyjne w programie „Noe” czy „Archipelagu). 
Niestety – przeciętny nauczyciel ma nadal z tym 
trudności, gdyż pracuje głównie metodami 
podającymi.



ZASADA XVI

� Programy opłacają się – są źródłem 

odroczonych oszczędności.

� Zbyt mała wiedza o tym zagadnieniu. 
Profilaktyka postrzegana nadal jako „nakład” i 
„luksus”. Gdyby nie system „korkowego” zasięg 
działań byłby znacząco mniejszy. 



KONKLUZJE

� Istnieje wiele elementów nawiązujących do 
zasad NIDA 2014 – precedensy, dobre praktyki, 
wiedza. Niestety, w zbyt małym zakresie 
stosowane w rozległej praktyce 
(niesystematycznie, niesystemowo, doraźnie –
lub wcale). 



KONKLUZJA II

� Istnieje bardzo duży potencjał i tradycje w 
kierunku takiego kształtu profilaktyki – do 
wykorzystania. Np. zasięg niektórych dobrych 
działań jest imponujący, nadal jednak nie 
osiąga większości populacji docelowej. 



KONKLUZJA III

� Wiele elementów tak rozumianej profilaktyki 
wymagałoby głębokiej zmiany systemu 
edukacji, zwłaszcza sposobów nauczania 
(nawyki dydaktyczne nauczycieli) i całego 
systemu pracy szkół i instytucji pokrewnych. 

� Czy planowana reforma to uwzględnia?

� Raczej skupia się na strukturze, bez zmiany 
celów, formuły, klimatu szkoły.  



KONKLUZJA IV

� Niewykorzystane potencjały w sposobach 
realizowania ustawowych zadań gmin.

� Niewykorzystane potencjały w pracy parafii!   



JEDNA WAŻNA UWAGA.

� Kanon NIDA 2014 nie jest w pełni uniwersalny. Jest 
dostosowany do warunków kulturowych kraju pochodzenia. 
Polskie realia kulturowe są nieco inne i pod niejednym 
względem lepsze ( np. pozycja rodziny, religii, tradycji).

� Nie wolno absolutyzować tych zasad i bezkrytycznie 
implementować ich w naszym kraju. 

� Brać tylko to, co wydaje się przydatne u nas!

� Poza tym również w USA jest daleki od pełnego 
zastosowania! (tylko mniejszość programów spełnia te 
kryteria!!!). To raczej POSTULAT badaczy, swoiste MARZENIE 
o dobrej profilaktyce.



KONIEC – SLAJD 34

�Dziękuję za uwagę!

� Krzysztof  A. Wojcieszek


