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Kim jestem?

Poradnia Profilaktyki i Pomocy 

Rodzinie

w Bydgoszczy



Doświadczenia w pracy z 
uzależnieniami behawioralnymi

2013

Spotkajmy Się w Realu

Program Profilaktyki Uniwersalnej

współfinansowany ze środków 

Funduszu Rozwiązywania 

Problemów Hazardowych, 

będących w dyspozycji Ministra 

Zdrowia, w ramach konkursu 

przeprowadzonego przez Krajowe 

Biuro ds. Przeciwdziałania 

Narkomanii

System Ukierunkowanej 

Pomocy Psychologicznej

“SUPP”

Kompleksowy Program 

Profilaktyki Selektywnej

współfinansowany ze środków 

Funduszu Rozwiązywania 

Problemów Hazardowych, 

będących w dyspozycji Ministra 

Zdrowia, w ramach konkursu 

przeprowadzonego przez 

Krajowe Biuro ds. 

Przeciwdziałania Narkomanii

2014

Pajęczyna Marzeń

Program Profilaktyki 

Uniwersalnej współfinansowany 

ze środków Funduszu 

Rozwiązywania Problemów 

Hazardowych, będących w 

dyspozycji Ministra Zdrowia, w 

ramach konkursu 

przeprowadzonego przez 

Krajowe Biuro ds. 

Przeciwdziałania Narkomanii

2016

Strefa Motywacji i 

Alternatyw

Program Profilaktyki Selektywnej

współfinansowany ze środków 

Urzędu Marszałkowskiego w 

Toruniu w ramach konkursu z 

zakresu Profilaktyki Uzależnień

2020

Polskie Towarzystwo 
Zapobiegania Narkomanii 

oddział Bydgoszcz



Doświadczenia w pracy z 
uzależnieniami behawioralnymi

2013

Spotkajmy Się w Realu System Ukierunkowanej 

Pomocy Psychologicznej

“SUPP”

2014

Pajęczyna Marzeń

2016

Strefa Motywacji i 

Alternatyw

2020

Poradnia 

Profilaktyki i 

Pomocy Rodzinie
Systematyczna terapia, konsultacje, poradnictwo, prelekcje, szkolenia, autorskie programy profilaktyczne

Polskie Towarzystwo 
Zapobiegania Narkomanii 

oddział Bydgoszcz



Co obserwujemy?



Zależności
Między niekontrolowanym korzystaniem z nowych technologii, a zaburzeniami nastroju i 
samooceny, skłonnością do podejmowania zachowań ryzykownych, innymi uzależnieniami(np. 
od substancji) istnieje szereg zależności.

Zależności w stosunku do innych uzależnień rozumiemy w kontekście:

➔ Ciągów przyczynowo skutkowych

➔ Podobieństw



Co wyróżnia uzależnienia od nowych 
technologii na tle innych uzależnień?



Brak możliwości wprowadzenia 
długotrwałej bądź  trwałej abstynencji

Młodzi ludzie funkcjonują w świecie, w którym korzystanie z nowych technologii jest 
standardem. Standardem kształtowanych przez rówieśników, rodziców, rynek pracy, szkołę.

Długotrwała abstynencja najprawdopodobniej wiązałaby się z szeregiem negatywnych 
konsekwencji dla funkcjonowanie młodego człowieka w jego grupie rówieśniczej, w pracy, w 
szkole i w wielu innych.

Młodzi ludzie, u których rozwija się już uzależnienie od nowych technologii nie są w stanie 
odizolować się od wyzwalaczy

Syndrom “Obiadu u babci”



Realia “obiadu u babci”
Wyzwaniem w profilaktyce uzależnień od nowych

technologii jest budowanie silnych 

kompetencji samokontroli, umiejętności 

zarządzanie swoim czasem, radzenia sobie

z trudnymi emocjami oraz asertywności.



odpowiedź na to wyzwanie:

Spotkajmy Się w Realu
➔ 10 godzinny program profilaktyki uniwersalnej skierowany do uczniów gimnazjów oraz szkół 

ponadgimnazjalnych
➔ Zakładał przeprowadzenie treningu umiejętności niezbędnych do kształtowania 

konstruktywnej relacji z nowymi technologiami, zakładał budowanie:
◆ Asertywności
◆ Umiejętności zarządzania czasem wolnym
◆ Umiejętności społecznych
◆ Kompetencji radzenia sobie z trudnymi emocjami
◆ Motywacji do podejmowania zachowań alternatywnych

➔ W programie wzięło udział 2500 uczniów
➔ Program podsumowywało badanie, które wskazało...

2013



wnioski z programu

Spotkajmy Się w Realu
➔ Ze względu na ilość czasu poświęcanego przed ekranami komputerów, telefonów itp., rodzaj 

podejmowanych aktywności, wpływ na codzienne funkcjonowanie około 80% uczniów 
objętych programem można było scharakteryzować jako grupę wysokiego ryzyka bądź osoby 
uzależnione - odbiorców profilaktyki selektywnej, wskazującej

➔ Profilaktyka uniwersalna dotycząca korzystania z nowych technologii powinna być 
adresowana do młodszych grup wiekowych

➔ Oddziaływania profilaktyczne powinny angażować również osoby z środowiska rodzinnego 
jako źródła kontroli zewnętrznej

➔ Najczęściej podejmowaną przez młodych ludzi aktywnością w sieci było korzystanie z portali 
społecznościowych

2013



odpowiedź na zgromadzone wnioski

SUPP(System Ukierunkowanej Pomocy Psychologicznej)

2014

Szkoły 

Podstawowe

Spotkanie 

informacyjno-

edukacyjne dla 

rodziców

Szkolenia rad 

pedagogicznych

Poradnia 

Profilaktyki i 

Pomocy 

Rodzinie

Grupy wczesnej 

interwencji

BUILD

Konsultacje oraz 

treningi 

umiejętności dla 

rodziców
Terapia 

motywująca

Obóz “offline”



profilaktyka uniwersalna dla młodszej grupy odbiorców

Pajęczyna Marzeń

➔ Program profilaktyczny skierowanym do uczniów klas III-VI szkół podstawowych.

➔ Obejmujmował realizację zajęć warsztatowych, przeprowadzanych metodami aktywnymi.

➔ Podczas realizacji programu w uczestnikach wzmacniane są czynniki chroniące

◆ Wiedza o korzystnych aspektów korzystania z Internetu

◆ Znajomość zagrożeń wynikających z przebywania w „sieci”

◆ Umiejętności bezpiecznego korzystania z Internetu

◆ Umiejętności rozpoznawania zagrożeń związanych z Internetem

◆ Postawa „cyfrowej równowagi”

2016



realizacja

Pajęczyna Marzeń
2016



refleksja z kontaktu z młodymi ludźmi

Życie w samotności

➔ Postrzegania świata nowych technologii z punktu widzenia technologicznych tubylców i 
technologicznych emigrantów. 

➔ Często oczekujemy do młodych ludzi:
◆ Koncentracji na realnym świecie
◆ Rezygnacji z elementów, z których nie zrezygnowalibyśmy w naszym świecie

➔ W rzeczywistości skazujemy ich na samotność w naszym świecie i rezygnację z uczestnictwa, 
w tym co dla nich ważne

➔ Korzystanie z nowych technologii jest zachowaniem ryzykownym z pogranicza: 
przyjemności, zagrożenia, wyzwania i niepewności, gdzie efektem może być korzyść lub 
strata.

➔ Dla młodych ludzi rezygnacja z życia online, to często rezygnacja z “resztek” życia 
społecznego, które im zostało. 



Strefa Alternatyw i Motywacji
➔ Cykliczne spotkania dla klientów poradni chcących dokonać zmian w swoim życiu, którym 

brakuje konstruktywnej grupy rówieśniczej w REALU
➔ Grupa zróżnicowana wiekowo(8-18 rok życia)
➔ Przestrzeń promocji zachowań alternatywnych:

◆ sportu
◆ gier planszowych
◆ gier fabularnych
◆ zajęć manualnych i artystycznych
◆ uczestniczenia w życiu kulturowym

2020



szczególna rola

Gry Fabularne
➔ Zajmująca forma realizacji DRAMY
➔ Trening umiejętności społecznych w 

formie angażującej gry
➔ Aktywność ciesząca się największym 

zainteresowaniem wśród uczestników
➔ Bezpieczna przestrzeń konfrontacji z 

trudnymi sytuacjami, lękami i 
emocjami



Dziękuję za uwagę!


