Program Przeciwdziałania Młodzieżowej Patologii Społecznej (PPMPS)
Program należy do kategorii programów z zakresu profilaktyki selektywnej i wskazującej

Organizacja realizująca program:

Wejście w proces psychoedukacyjnej grupy korekcyjnej

Ukonstytuowanie się rówieśniczej grupy odniesienia
Program został opracowany przez Agencję Doradztwa Zawodowego "AD", aktualnie jest
realizowany przez Fundację Praesterno w ośmiu Ośrodkach: w Gdańsku, Bydgoszczy,
Łodzi, Wrocławiu, Bielsku-Białej, Krakowie, Lublinie i Puławach.
Program został zakwaliﬁkowany do bazy EDDRA (Exchange on Drug Demand Reduction
Action) - systemu informacyjnego i narzędzia gromadzenia danych na temat
realizowanych w krajach Unii Europejskiej programów ograniczania popytu na narkotyki
spełniających standardy dobrej jakości.
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Grupa docelowa:
Młodzież w wieku 13-19 lat, charakteryzująca się obecnością czynników ryzyka (jednostkowych, rodzinnych, środowiskowych), związanych z używaniem narkotyków i/lub podejmowaniem innych zachowań ryzykownych.

Rozwojowa adaptacja społeczna

Pośrednią grupę docelową stanowią członkowie rodzin młodzieży zagrożonej.

Cele programu:

Model procesu zmiany w grupowych działaniach psychokorekcyjnych

Zwiększenie przez młodzież zagrożoną patologią społeczną umiejętności zaspokajania potrzeb psychoemocjonalnych w sposób akceptowany społecznie i dzięki temu zmniejszenie
poziomu zagrożenia patologią i wykluczeniem społecznym oraz zablokowanie intensywności doświadczeń ze środkami psychoaktywnymi.

Standardy realizacji

Model wyjaśniający dysfunkcjonalność części młodzieży: koncepcja kryzysu tożsamości
w wieku dojrzewania oparta na koncepcji rozwoju psychospołecznego Erika Eriksona.
Punktem wyjścia idei powołania młodzieżowych grup proﬁlaktycznych jest znaczenie pozytywnych doświadczeń socjalizacyjnych w dokonywaniu adaptacyjnych wyborów życiowych w tym okresie.
Na okres dojrzewania patrzymy jako na szczególny moment w życiu jednostki. Adolescencja jest czasem intensywnych i gwałtownych zmian zachodzących na co najmniej trzech
podstawowych dla człowieka płaszczyznach: biologicznej, rodzinnej, społecznej. Reakcja
na te zmiany może przybrać formę mobilizacji – kiedy nastolatek traktuje kryzys jak wyzwanie i stara się go przezwyciężyć – bądź destabilizacji emocjonalnej, w której kryzys
ujmowany jest jak zagrożenie, w wyniku którego pojawia się odczucie nieradzenia sobie
z rzeczywistością.
To jak konkretna jednostka zareaguje na zmianę jej sytuacji w okresie dorastania i na ile poradzi sobie z jego wyzwaniami zależy od jej "wyposażenia socjalizacyjnego". Kłopoty
w osiągnięciu zdrowej adaptacji do nowych wymagań i przyjęcie postawy "bycia w zagrożeniu" są konsekwencją deﬁcytu socjalizacyjnego.
Dojrzewanie to moment, w którym znaczenia nabiera odpowiednia proﬁlaktyka i wybór
metod współpracy z młodzieżą. W pracy psychokorekcyjnej wykorzystywane są m.in. strategie kształtowania umiejętności życiowych oraz alternatyw oparte na teorii zachowań problemowych (R. Jessor), strategia edukacji normatywnej wywodząca się z teorii uzasadnionego działania (I. Ajzen, M.Fishbein), teoria przywiązania (J. Bowlby), strategie edukacji rówieśniczej i przekazu informacji oparte na teorii społecznego uczenia (A. Bandura).

Opis programu:
Zgodnie z założeniami nasze działania prowadzone są w psychokorekcyjnych grupach
wsparcia. Udział w nich umożliwia zainicjowanie i rozwój procesu zmian w zakresie
sposobu funkcjonowania w grupie odniesienia, przyjmowanych wartości, kształtowania się
tożsamości, co w konsekwencji prowadzi do lepszej adaptacji społecznej.
Przeciwdziałanie efektom kryzysowego dojrzewania polega na:
a) pomocy w rozwiązywaniu problemów psychoemocjonalnych, uniemożliwiających
efektywne przezwyciężenie kryzysu wieku dojrzewania,
b) dostarczaniu wsparcia emocjonalnego (akceptacji i możliwości odreagowania),
budowanie wiary w siebie pomagającej w radzeniu sobie z kryzysem wieku dojrzewania,
c) pomocy w nabywaniu umiejętności koniecznych do radzenia sobie z problemami
i z nową rzeczywistością,
d) pomocy w zaistnieniu w grupie rówieśniczej i wspomaganie procesu integracji jednostki
z grupą.
Spotkania grupy odbywają się raz w tygodniu (3 godziny). Pełny cykl programu to ok. 30
spotkań dla stałej grupy. Grupy prowadzone są w roku szkolnym.

Dowody jakości
Ewaluacja PPMPS prowadzona jest systematycznie w schemacie pre-test – post-test,
z wykorzystaniem kwestionariuszy – „Nieprzystosowanie społeczne” i „Doświadczenia”
Wyniki wskazują, że do programu traﬁają osoby z wysokimi wskaźnikami
nieprzystosowania oraz że program jest skuteczny.
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Założenia teoretyczne:

Współpracownicy Fundacji prowadzący program to osoby z wykształceniem psychologicznym lub pedagogicznym, absolwenci rocznego szkolenia w ramach realizowanego przez
Fundację Studium Przeciwdziałania Młodzieżowej Patologii Społecznej. Elementami Studium są: trening interpersonalny, blok warsztatowy i blok wykładowy. Samodzielne prowadzenie grupy psychokorekcyjnej poprzedza uczestnictwo w co najmniej jednej grupie w roli
współprowadzącego. Zespoły realizatorów programu w poszczególnych ośrodkach uczestniczą w superwizji. Nadzór nad realizacją programu prowadzony jest przez zespół pracowników biura centralnego Fundacji.
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Lata szkolne kolejnych edycji programu

Efekty:
- istotna poprawa w zakresie funkcjonowania psychospołecznego,
- zmiany w używaniu substancji psychoaktywnych: polegają na zablokowaniu intensywności używania ich w porównaniu z grupą kontrolną.

Więcej informacji:

Praca z grupami odbywa się w oparciu o teorie procesu grupowego i reguły pracy z grupą.
W trakcie całego cyklu pracy z grupą prowadzący wprowadzają elementy treningu
interpersonalnego, elementy edukacyjno–warsztatowe, elementy terapii grupowej,
i indywidualnej na tle grupy, posługując się metodami pracy z grupą i psychologicznymi
metodami pomocy, wprowadza też zadania psychokorekcyjne i terapeutyczne.
Część absolwentów programu bierze udział w Letnim Obozie Proﬁlaktycznym
umożliwiającym m. in. integrację młodzieży z różnych ośrodków Fundacji.

Strona internetowa Fundacji: www.praesterno.pl

Pozostałe formy pracy obejmują działania skierowane zarówno do podopiecznych jak i do
ich rodzin – są to sesje indywidualne, zajęcia klubowe oraz poradnictwo rodzinne.

Maj Zbigniew, Kowalewicz Tomasz, Młodzież wobec narkotyków, Serwis Informacyjny
NARKOMANIA nr 3/2009, KBPN i Fundacja Praesterno, Warszawa, 2009

Fundacja Praesterno:

ul. Widok 22/30, 00-023 Warszawa

Osoba do kontaktu:

Tomasz Kowalewicz, biuro@praesterno.pl, tel. 601 311 454.

Prezentacja programu w bazie EDDRA:
www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index52035EN.html?project_id=PL0208&tab =overview
Prezentacja programu na stronie internetowej KBPN:
www.kbpn.gov.pl/portal?id=207575&printProviewAction=show_details&doc=30578

www.praesterno.pl
biuro@praesterno.pl

