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finansowany ze środków pochodzących z rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Jak uchronić nasze dzieci
przed nałogami
„Powstrzymaj pijanego kierowcę”
to kampania adresowana do świadków sytuacji, w których osoba pod wpływem alkoholu
prowadzi lub zamierza prowadzić samochód.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, odwiedź
naszą stronę:
Pamiętaj – od tego, czy
powstrzymasz pijanego
kierowcę, może zależeć
życie niewinnych osób.
Nigdy nie przymykaj
oka na niebezpieczne
sytuacje na drodze.
Nie wahaj się zadzwonić
pod numer 112.

Organizator:

www.powstrzymaj.pl
Dowiedz się, jak reagować na nietrzeźwych
kierowców. Obejrzyj filmy. Sprawdź, co mówią eksperci. Przekonaj się, że powstrzymywanie pijanych za kierownicą jest w interesie nas wszystkich.

Patronat honorowy:

Partnerzy:

PROFILAKTYKA

Realizacja:
Zespół
Konferencji
Episkopatu Polski
ds. Apostolstwa
Trzeźwości
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Pamiętaj
Każdego dnia
możesz spotkać
na swojej drodze
pijanego kierowcę.
Powstrzymaj go
zanim dojdzie do
tragedii!

Dziwne zachowanie kierowcy na drodze może
świadczyć o tym, że jest on pod wpływem al-

Bądź wyczulony na nietypowe zachowania
kierowców na drodze. Po pijanemu mogą
lekceważyć najważniejsze zasady bezpieczeństwa,
np. nie włączać kierunkowskazów czy świateł.
Inne sygnały to krzywy tor jazdy, nierówne tempo
(nagłe przyspieszanie i hamowanie bez wyraźnej
przyczyny), szerokie pokonywanie zakrętów
i spowolnione reakcje na sytuacje na drodze.

Czy zdarza Ci się jeździć samochodem prowadzonym przez osobę nietrzeźwą?
Pamiętaj, że pasażerowie pijanych kierowców są
narażeni na ogromne niebezpieczeństwo!
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Możesz powstrzymać pijanego
kierowcę, korzystając z prawa
do ujęcia sprawcy przestępstwa na gorącym uczynku.
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Składam serdeczne podziękowania społeczności rembertowskich szkół i przedszkoli,
dyrektorom, nauczycielom, uczniom oraz rodzicom,
za zaangażowanie w realizację warszawskich programów profilaktyki uzależnień
w roku szkolnym 2014/2015.
Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję do współrealizatorów działań profilaktycznych:
Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego, Ośrodka Pomocy Społecznej, Domów Kultury,
Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II, organizacji pozarządowych.
Barbara Augustynowicz - Figat
Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Rembertów

Każdy skutek ma jakąś przyczynę. Tak samo jest z nałogami
czy złymi przyzwyczajeniami. Na zażywanie narkotyków, czy też
picie alkoholu przez młodych ludzi często wpływa rodzina, otoczenie czy też brak możliwości rozwojowych, brak miejsc do spędzania
wolnego czasu, osamotnienie, brak sensu w życiu oraz wiele innych
bezpośrednich i pośrednich czynników. Często młodzież uznawana
jest jako całość. Mówi się, że wszyscy młodzi są źli i niewychowani.
Jest to krzywdzące dla środowiska młodzieży. Sygnał wysyłany przez
dzieci i młodzież w postaci picia, palenia, narkotyków, uzależnienia
od mediów, czy też każdego innego uzależnienia jest sygnałem dla ludzi dorosłych, krewnych, znajomych, nauczycieli, sprawujących opiekę nad młodym człowiekiem, że coś niepokojącego dzieje się z nim
i potrzebuje pomocy, czasem tylko rozmowy czasem czegoś więcej.
Młodzi sięgają po narkotyki czy inne środki psychoaktywne z
chęci spróbowania i przeżycia czegoś nowego, zupełnie innego,
nieznanego. Chęć ta jest jednak często podyktowana samotnością,
brakiem akceptacji własnego życia, chęcią zmian, obojętnością rodziców. Obojętni rodzice nie mają również kontroli nad dzieckiem,
które – mówiąc potocznie – robi co chce, nikt go przecież nie kontroluje. Młoda osoba bardzo często w takim przypadku napotyka na
swojej drodze osoby, które ułatwiają kontakt z narkotykami. Duża
część młodzieży, szukając akceptacji, przynależności do grupy czy
subkultury, nie znajdując wsparcia we wspólnocie rodzinnej, chcąc
być zauważona sięga po środki odurzające cz też wchodzi w świat
przestępczy.
Jak zadbać o bezpieczeństwo naszych dzieci ?
Rodzice, którzy mają dobry kontakt z dzieckiem mają większą
szansę, aby uchronić je przed uzależnieniami. Budowanie kontaktu,
wiarygodność i rzetelna wiedza to ważne elementy w relacji między
rodzicem a dzieckiem. Dzieci w okresie dojrzewania potrzebują poczucia więzi i przynależności do rodziny, wspierania poczucia własnej wartości, wiarygodności rodziców, sprawiedliwego traktowania,
poszanowania intymności i dyskrecji oraz stanowczości w ważnych
sprawach. Im lepszy kontakt między rodzicem a dzieckiem, tym
większa szansa, że rodzic zauważy niepokojące objawy u dziecka,
takie jak:
- unikanie rozmów, częste kłamstwa;
- oddalanie się od rodziny;
- w szkole, których wcześniej nie było np. wagary;
- rozdrażnienie, niecierpliwość, agresja;
- sypianie o różnych porach dnia (raz jest bardzo pobudzone a raz
ospałe);
- spędzanie czasu poza domem i unikanie kontaktu po powrocie;
- nowi znajomi, o których nie chce rozmawiać lub samotne spędzanie
czasu w pokoju;
- nadmierny apetyt lub jego brak, gwałtowne chudnięcie lub tycie;
- przekrwione oczy, zwężone lub rozszerzone źrenice;
- dziwne zapachy w pokoju lub bezpośrednio od dziecka, przedmioty
związane z narkotykami;
- znikanie z domu pieniędzy lub wartościowych przedmiotów.
Pojedyncze objawy nie muszą oznaczać, że z dzieckiem dzieje się coś złego, jednak nie muszą wystąpić wszystkie objawy, aby
świadczyć, że coś złego się dzieje.
Warto interweniować, gdy z dzieckiem dzieje się coś niepokojącego, jednak nie działać pod wpływem emocji i rozpocząć rozmowę wtedy, gdy wiemy, że znajdziemy czas na to, aby ją skończyć. W
momencie pojawienia się problemu, warto także szukać pomocy u
specjalistów.
Opracowała: Marta Szuberska
Koordynator Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego
Dzielnicy Rembertów
Bibliografia:
broszura dla rodziców „Bliżej siebie dalej od narkotyków”
strona www. http://zobaczjestem.pl/
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POPOŁUDNIOWA AKADEMIA

PROFILAKTYKA

- czyli jak zorganizować atrakcyjną profilaktykę organizującą czas wolny dzieci i młodzieży szkolnej
Dobiega końca szósta edycja programu „Popołudniowa Akademia”. Od 2009 roku w
Zespole Szkół nr 74, w którego skład wchodzą trzy placówki tj. Szkoła Podstawowa Nr 254
im. Generała Franciszka Żymirskiego, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia i Gimnazjum nr 127, przy współpracy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy
Rembertów m. st. Warszawy organizowany jest program POPOŁUDNIOWA AKADEMIA.
Działania w ramach programu obejmują profilaktykę uzależnień opartą o strategię alternatyw w obszarze zagospodarowania czasu wolnego dzieci starszych klas szkoły podstawowej
oraz młodzieży gimnazjalnej zamieszkałej na Osiedlu Wygoda (LSW - Wygoda). Zajęcia
odbywają się godzinach popołudniowych oraz w soboty na terenie szkoły. W tym roku
szkolnym w ofercie programowej znajdowały się pozalekcyjne zajęcia z historii, śpiewu, teatru, sportu, rekreacji i turystyki o następujących tytułach: Sportowe dni z Popołudniową
Akademią; Teatr uczy, bawi, wychowuje; Bądź mistrzem; W poszukiwaniu przeszłości,
by lepiej zrozumieć przyszłość; Zajęcia muzyczno-terapeutyczne. Studium piosenki i
emisji głosu z elementami muzykoterapii, dramy i pantomimy.
Od początku realizacji programu zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, a
liczba uczestników w każdym roku szkolnym wrastała dwukrotnie. Najczęściej wybieranym programem Akademii były „Sportowe dni z Popołudniową Akademią” prowadzone
przez p. Elżbietę Piechowską i p. Marcina Stańczaka nauczycieli wychowania fizycznego.
Na zajęcia mógł przyjść każdy, kogo interesowały rozgrywki sportowe, sporty zimowe, gry
zespołowe, wycieczki rowerowe do miejsc pamięci, gry i zabawy terenowe. Uczniowie mieli
okazje doświadczyć aktywnego spędzania czasu wolnego, promującego zdrowy styl życia,
wolnego od substancji uzależniajacych. Ważnym elementem zajęć było promowanie zasady
kulturalnego kibicowania i rozgrywania zawodów zgodnie z zasadą fair- play. A zdobyte
umiejętności i wykształcone postawy uczniowie mogli zaprezentować w czasie meczu ekstraklasy Legia Warszawa- Wisła Kraków na stadionie Pepsi Arena. Uczniowie mieli również
możliwość uczestniczenia w wycieczkach na Stadion Narodowy, do Muzeum Sportu, Farmy
iluzji połączonych z wieloma atrakcjami i rozrywkami.
Stałą propozycją dla uczniów zainteresowanych zgłębianiem historii były zajęcia prowadzone przez – p. Marię Małek nauczycielkę historii pt. „W poszukiwaniu przeszłości, żeby
lepiej zrozumieć przyszłość”. Celem zajęć było przede wszystkim poszerzanie wiedzy historycznej na temat dziejów państwa polskiego na tle wydarzeń historii powszechnej, także
kształtowanie świadomości narodowej i postaw patriotycznych, kształtowanie poczucia
dumy narodowej i umiejętności dostrzegania wkładu Polaków w dorobek cywilizacyjny
Europy. Tematy zajęć były realizowane przy pomocy gier dydaktycznych, mini wykładów
oraz scenek w zależności od zagadnienia poruszanego na zajęciach. Uczniowie zaciekawieni
byli także filmami edukacyjnymi zwłaszcza z okresu II wojny światowej. Uczestnicy bardzo chętnie brali udział w zajęciach zwłaszcza w tych, które mogły być zrealizowanie przy
pomocy odgrywania przez uczniów różnych ról czyli wcielania się w postaci historyczne
i odtwarzania wydarzeń z przeszłości na podstawie opanowanych faktów historycznych.
Dzięki zajęciom muzyczno-terapeutycznym, studium piosenki i emisji głosu zaangażowanym przez p. Edytę Strzycką nasi uczniowie trenowali śpiew zespołowy, solowy oraz wy-

pozwalają na rozwijanie zdolności i pasji. Finałem zajęć było przedstawienie „Kopciuszek”
wystawione dla uczniów i rodziców 13 czerwca w sali koncertowej naszej szkoły. Najważniejszym zaś atutem programu była atmosfera panująca podczas zajęć, możliwość nawiązania nowych relacji koleżeńskich i atrakcyjne spędzenie czasu wolnego w przyjaznym środowisku, zdrowym klimacie rywalizacji o czym sami uczniowie mówili nauczycielom. Jak
w poprzednich latach również w tym roku szkolnym program „Popołudniowa Akademia”
odniósł sukces wychowawczy i zrealizował zadania profilaktyczne.
Koordynator programu
Agnieszka Wardak

Programy w ramach projektu „Ciekawnik”
Nasz „Ciekawnik” ma 5 lat

Od 5 już lat w Zespole Szkół Nr 76 w Warszawie przy ulicy Dwóch Mieczy 5 realizowane są różnorodne programy w ramach głównego projektu pod hasłem „Ciekawnik malucha i gimnazjalisty”. Programy opracowane przez nauczycieli są odpowiedzią na potrzeby
uczniów mieszkających na terenie Nowego Rembertowa. Zawsze opierają się na Szkolnym
Programie Profilaktyki i Lokalnym Programie Profilaktyki dla Dzielnicy Rembertów z zakresu profilaktyki uzależnień dotyczącej zagospodarowania czasu wolnego oraz przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym wśród dzieci i młodzieży Zespołu Szkół nr 76.
W tym roku uczniowie mieli w czym wybierać. Były „Zwinne żabki” i „Pszczółka gra w
tenisa’’. Starsi mogli uczestniczyć w zajęciach „Projektowanie w 3 D”, „Szkolny parasol” oraz
brać udział w ,,Teatrze dźwiękowym – Marszałek’’. Dla tych którzy mieli problem z nauką
czekali nauczyciele na zajęciach „Po nitce do kłębka’’ i „Umiem, wiem, potrafię”.
Ciekawnik muzyczny - zajęcia wokalne dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum
cieszył się dużym zainteresowaniem. Żywą reklamą tych zajęć jest nasza Julka Florczak,
która XXII Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Super Mikrofon Radia Jardo zaśpiewała utwór pt. „Come back home” koreańskiego girlsbandu 2NE1. Przesłuchania trwały
3 dni i odbywały się w różnych kategoriach wiekowych. Dostała się do finału i podczas
gali rozdania nagród dostała WYRÓŻNIENIE. W konkursie brali udział wokaliści m.in. z
Ukrainy, Rosji i Słowacji. Dzięki temu wyróżnieniu zakwalifikowała się na XV Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca „Muszelki Wigier” w Suwałkach. 18 kwietnia 2015 Julia
wzięła udział w 20 Ogólnopolskim Festiwalu Teatru, Piosenki i Tańca „Kwiecień – Plecień”
w Sierpcu, gdzie otrzymała kolejne wyróżnienie śpiewając utwór pt. „Sztorm” naszej „słowianki” Joanny Klepko znanej jako Cleo.
Wszystkie zajęcia cieszyły się dużym powodzeniem o czym świadczą między innymi
pytania rodziców cytuję ,, Czy jest szansa aby moje dziecko brało udział w takich zajęciach
w następnym roku szkolnym”? Na Festynie szkolnym wszyscy najaktywniejsi uczestnicy
zajęć otrzymali nagrody, które ufundował Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Rembertów. W imieniu naszych dzieci bardzo serdecznie dziękuję.
Urszula Góra
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stępy publiczne. A zdobyte umiejętności mogli zaprezentować w czasie szkolnej akademii i
koncertów szkolnych. W znakomitej większości zajęcia odwiedzane były przez gimnazjalistów, którzy mieli ogromną szansę ćwiczenia ulubionych piosenek młodzieżowych. Zaś
talenty aktorskie dzieci mogły rozwijać na zajęciach „Teatr bawi, uczy wychowuje, i „Bądź
mistrzem” prowadzonych przez p. Ewę Król – nauczycielkę języka polskiego, w których
udział dawał uczestnikom wiele radości. Również możliwość rozładowanie napięcia emocjonalnego po trudnym dniu w szkole. Uczniowie wspólnie z nauczycielem planowali ruch
sceniczny, dobierali stroje i rekwizyty dla postaci, zgłaszali własne propozycje utworów muzycznych do spektaklu. W trakcie prób pracowali nad dykcją, odpowiednim zachowaniem
na scenie, wyrazistością wypowiedzi oraz wczuwali się w grane postacie by oddawać ich
emocje. Niewątpliwie takie zajęcia uczą dzieci odpowiedzialności i współpracy w zespole i
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Uczniowie na scenie

W bieżącym roku szkolnym w Szkole Podstawowej Nr 189 w Rembertowie przy ul.
Dwóch Mieczy 5 w ramach projektu „Ciekawnik” dzieci uczestniczyły w dwóch cyklach
warsztatów. Jeden to „Uczniowie na scenie”, a drugi „Teatr Dźwiękowy Marszałek”. W czasie zajęć dzieci przygotowały inscenizację do tekstu Jana Brzechwy „Jaś i Małgosia” oraz
opracowali nagrali i wykonali prezentację w Power Point wszystkich przygód głównego
bohatera. książki Kornela Makuszyńskiego pt. „120 przygód Koziołka Matołka”. Warsztaty
cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Anna Pastor

DODATEK PROFILAKTYCZNY

PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH
WŚRÓD REMBERTOWSKICH DZIECI I MŁODZIEŻY
Lokalni realizatorzy działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży w 2015
roku wybrali następujące zadania priorytetowe:
1.Organizacja i finansowanie dodatkowych zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
2.Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci, rodziców i nauczycieli.
3.Finansowanie/współfinansowanie zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania dzieci
i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
4.Organizacja przedsięwzięć promujących zdrowy styl życia, zwłaszcza przedsięwzięć o charakterze rodzinnym.
Na terenie dzielnicy Rembertów w pierwszym półroczu 2015 roku zrealizowano 15 programów profilaktycznych skierowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli oraz przedstawicieli
innych instytucji wspierających dziecko i rodzinę.
Dzięki kreatywności i zaangażowaniu dyrektorów szkół i nauczycieli oraz przy wsparciu
finansowym i merytorycznym Urzędu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, rembertowskie
placówki oświatowe mogły zaoferować uczniom w każdym tygodniu kilkadziesiąt dodatkowych godzin bogatą zajęć pozalekcyjnych. Uczestnicy po obowiązkowych zajęciach edukacyj-

nych oraz w soboty brali udział w spotkaniach mających na celu spędzenie czasu w sposób
aktywny, rozwijając swoje talenty, poszukując nowych pasji, doskonaląc sprawność fizyczną,
intelektualną oraz umiejętności interpersonalne. Projekty realizowane w szkołach wskazywały
uczniom, jak można spędzić wolny czas w sposób ciekawy a jednocześnie twórczy i rozwijający. Przez ostatnie pół roku w Szkole Podstawowej nr 217, Zespole Szkół nr 76 oraz Zespole
Szkół nr 74 – zrealizowano łącznie 20 programów edukacyjno – profilaktycznych, w tym część
w ramach 3 dużych projektów – „Stawiamy na rozwój”, ”Ciekawnik malucha i gimnazjalisty”,
„Popołudniowa Akademia”.
W czasie zimowych ferii instytucje kultury zorganizowały na zlecenie Urzędu Dzielnicy
Rembertów dodatkowe, ciekawe zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach programu „Rembertów na zimowa nudę”
Wspólnie z przedszkolami, szkołami, domami kultury zorganizowaliśmy kilkanaście festynów i pikników rodzinnych.
Beata Humięcka
WSZ

W roku szkolnym 2014/2015 Szkoła Podstawowa 217 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie zrealizowała innowacyjny projekt edukacyjno-wychowawczy pt. „Rembertów – moja mała Ojczyzna”. Inicjatorem i pomysłodawcą
projektu była Rada Rodziców SP217. W pracy nad projektem współdziałali: nauczyciele z
dyrektorem szkoły, Rada Rodziców, Młodzieżowe Koło Turystyczne PTSM 72 działające
przy szkole oraz harcerze ze Szczepu 420 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad
Zuchowych im. Pułku „Baszta”. Wspierali projekt Burmistrz Dzielnicy Rembertów i
Akademia Obrony Narodowej, zaś fundatorem cennych nagród był Urząd Dzielnicy
Rembertów.
Głównym założeniem tego przedsięwzięcia było rozbudzenie wśród uczniów lokalnego patriotyzmu poprzez zapoznanie ich z historią Rembertowa oraz zachęcenie młodzieży
do samodzielnego odkrywania jego tajemnic, ciekawych miejsc i przyrody. Dużym atutem
i jednym z celów projektu był również rozwój relacji i więzi rodzinnych między rodzicami
a dziećmi, podczas wspólnych wycieczek i gier terenowych.
W pierwszym etapie zorganizowano dwie rodzinne wycieczki rowerowe „Poligon
2014” oraz „Ossów 2014”, dzięki którym uczniowie zapoznali się z walorami historycznymi
i przyrodniczymi dzielnicy i jej najbliższych okolic. Przybliżono młodzieży okres II wojny
światowej poprzez zwiedzenie z przewodnikiem parku militarnego na terenie Akademii
Obrony Narodowej oraz terenu bitwy Warszawskiej z 1920 roku, niedaleko miejscowości
Ossów. Obcowanie z żywą historią z całą pewnością odbiło piętno na wyobraźni i świadomości historycznej uczniów. Udając się w stronę Ossowa, wycieczka rowerowa gościła
również w rezerwacie „Bagno Jacka”, gdzie uczestnicy mogli podziwiać walory tego unikatowego miejsca.
Następnym etapem przedsięwzięcia był 56 Rajd pod hasłem „ Za wolność Naszą i
Waszą”, który został zorganizowany przez Hufiec ZHP Warszawa Praga- Południe. 28 lutego
2014 uczestnicy tego przemarszu zapoznali się z historią Bitwy pod Olszynką Grochowską
z 1831 roku – jednego z najważniejszych wydarzeń w dziejach Grochowa i Rembertowa.
Uczniowie kolejny raz, poprzez aktywne uczestnictwo, mogli „poczuć” historię odwiedzając najważniejsze miejsca związane z bitwą.
Trzecim punktem projektu były różne działania edukacyjne prowadzone na poziomach klas. Czwartoklasiści przygotowywali prace w dowolnej formie w kategorii:
„Poznajemy historię Rembertowa”, która dotyczyła znanych miejsc pamięci, pomników,
budynków o walorach historycznych w dzielnicy. Piątoklasistom przypadło zadanie w kategorii: „Znane osoby związane z Rembertowem”. Z kolei szóstoklasiści zmierzyli się z ambitnym zadaniem pt. „Rembertów – wizja przyszłości”. Tutaj uczniowie musieli wykazać
się innowacyjnością i pomysłowością wyobrażając sobie Rembertów w perspektywie kolejnych lat. Każda klasa stworzyła jeden projekt, pożyteczny dla mieszkańców, który mógłby
być zrealizowany w Rembertowie. Wszyscy szóstoklasiści zwiedzili Urząd Dzielnicy i zapoznali się z pracą poszczególnych wydziałów. Następnie wybrani uczniowie byli gośćmi
na sesji rady- przysłuchiwali się obradom i obserwowali, jak są zorganizowane. Ostatnim
etapem była młodzieżowa sesja, przeprowadzona przez uczniów pod kierunkiem nauczyciela i jednego z radnych, podczas której każda klasa przedstawiła swój projekt, odbyła się
dyskusja i głosowanie na najlepszy projekt, który potem został przedstawiony radnym.
Kolejnym etapem była rodzinna gra terenowa zorganizowana przez harcerzy i nauczycieli. Gra wystartowała 28 marca b.r. na terenie dzielnicy i polegała na wykonywaniu zadań
w drużynach składających się od 4 do 6 uczestników, w tym przynajmniej jednej osoby
dorosłej – rodzica. Zespoły zmierzyły się z zadaniami, które związane były z ważnymi historycznie miejscami i wydarzeniami na terenie Rembertowa.
Ostatnim etapem projektu „ Rembertów – moja mała Ojczyzna” była rodzinna gra
terenowa, przygotowana przez wszystkich nauczycieli SP217, pt. „Rembertów moja mała
Ojczyzna – wiem, umiem, potrafię”, która ostatecznie podsumowywała wiedzę i umiejętności zdobyte w ciągu roku. 30 maja 2015 na terenie Akademii Obrony Narodowej stanęło

do rywalizacji aż 27 drużyn, składających się z co najmniej 5 uczniów i 1 rodzica. Gra
miejska miała formę edukacyjno-rozrywkową. Po zakończeniu gry przystąpiono do uroczystego wręczenia nagród ufundowanych przez Urząd Dzielnicy Rembertów. Najlepsza
drużyna, otrzymała aparaty fotograficzne, druga - profesjonalne lornetki, trzecia – zegarki.
Pozostałym uczniom wręczono latawce. Specjalne nagrody wręczono także 10 laureatom
konkursów tematycznych z klas IV-V. oraz szóstoklasistom za najlepszą wizję przyszłości.
Na przestrzeni roku szkolnego 2014/2015 w całym projekcie wzięło udział około 300
osób, z czego największy odsetek stanowili oczywiście uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 217. Projekt cieszył się wielkim uznaniem i zainteresowaniem szczególnie młodzieży,
która w aktywny sposób mogła wyzkazać się wiedzą na temat swojej małej Ojczyzny –
Rembertowa oraz wraz z rodzicami spędzić wolny czas.

PROFILAKTYKA

Projekt edukacyjno – wychowawczy „Rembertów moja mała ojczyzna” w
Szkole Podstawowej nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie

Zarząd Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
oraz Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
m. st. Warszawy
składa podziękowanie

Panu Andrzejowi Gburkowi

za
wieloletnią pracę na rzecz rembertowskich rodzin dotkniętych
problemem uzależnień oraz współpracę w realizacji lokalnych
programów profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
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INFORMACJE

DODATEK PROFILAKTYCZNY

KLUB MAŁOLATA ZAPRASZA

STAWIAMY NA ROZWÓJ

Okres wakacyjny to czas upragnionej laby, wolności i zabawy. Brak obowiązków szkolnych,
słoneczna pogoda oraz duża ilość czasu wolnego sprawiają, że w młodych głowach budzą się
pomysły na zabicie nudy. Niestety, niektóre z nich okazują się negatywne w skutkach. Nastolatki,
które często pozostają w żaden sposób niezaopiekowanie od rana do późnego popołudnia, bo
rodzice lub opiekunowie przebywają w pracy, czują większą wolność i czasami pozwalają sobie
na rzeczy, o których nie pomyślałyby w roku szkolnym, kiedy konieczna była systematyczność,
odrabianie lekcji i wcześniejsze powroty do domu. Rodzice też przymykają oko na późniejsze
powroty „bo jutro nie trzeba wstać do szkoły, bo przecież są wakacje”. Oczywiście nie ma w
tym nic złego. Rok szkolny to wyczerpujący czas dla młodego człowieka, a dwa miesiące lata
powinny różnić się od codziennej rutyny, sprzyjać odpoczynkowi, relaksowaniu się i sprawianiu
sobie przyjemności, na które normalnie nie można sobie pozwolić.
Dla nastolatka najważniejszym obiektem odniesienia w sprawdzaniu siebie i swojej pozycji
jest grupa. Uleganie jej namowom jest naturalnym zachowaniem, które gwarantuje poczucie
przynależności i brak odtrącenia. Czas spędzany z rówieśnikami sprzyja wzajemnemu namawianiu się na przeżywanie „niezapomnianej przygody”. Pomysły nastolatków podyktowane są
często chęcią przeżycia czegoś nowego, niezwykłego, o czym będzie można opowiadać i co
zaimponuje rówieśnikom. Z tych powodów w okresie letnim, częściej niż w innych porach roku,
dochodzi do eksperymentów z alkoholem, narkotykami, inicjacji seksualnych (jako skutek tzw.
„letniej miłości”), samodzielnych wycieczek w nieznane. Nastolatki często nie przewidują konsekwencji swojego zachowania. Powrót do szkoły wydaje im się tak odległy, że nawet o nim
nie myślą. W czasie wakacji znacząco wzrasta liczba tzw. „gigantów”, czyli ucieczek z domu.
Pokusa przeżycia szalonej wakacyjnej przygody dotyczy nastolatków niezależnie od tego, czy są
to dzieci z tzw. „dobrych domów” czy ze środowisk uchodzących za bardziej narażone na tego
typu zachowania.
W naszej dzielnicy różne instytucje przygotowały letnie oferty programowe, których celem
jest organizacja i urozmaicenie wolnego czasu młodym mieszkańcom.
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy zaprasza młodzież
w wieku 13 – 17 lat do uczestnictwa w Klubie Małolata, który ruszy już w lipcu, a którego
celem jest zapewnienie atrakcyjnego, aktywnego, a jednocześnie bezpiecznego i korzystnego dla
rozwoju młodego człowieka czasu podczas wakacji. Spotkania dla młodzieży odbywać się będą
cyklicznie, średnio raz w tygodniu. Udział w Klubie Małolata to szansa na poznanie nowych
przyjaciół, zagospodarowanie czasu w formie aktywnej – zajęcia plenerowe, warsztaty, zajęcia z
psychologiem trenerem, służące wzmocnieniu samooceny, poznawaniu siebie, swoich mocnych
stron, zajęcia z zaproszonymi gośćmi – odkrywanie i rozwijanie hobby (np. taniec, fotografia,
sport, czytelnictwo). Pełna oferta ukaże się już niebawem na stronie OPS www.opsrembertow.
waw.pl oraz na ulotkach i plakatach na terenie dzielnicy. Gwarantujemy ciekawie i aktywnie
spędzony czas i dobrą zabawę niezależnie od pogody. U nas zawsze świeci słońce 
Informacje i zapisy: Klub Małolata – Ewelina Michta, Specjalista pracy z rodziną
tel. 22 673 54 12 w. 39; e-mail: eurokoordynacja@opsrembertow.waw.pl

Kolejny rok w Szkole Podstawowej nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi przy
ul.I. Paderewskiego 45 w Rembertowie oferta zajęć pozalekcyjnych została rozszerzona
o programy edukacyjno-profilaktyczne finansowane przez Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia.
Czas wolny może być ujmowany jako forma profilaktyki uzależnień czy dbałości o
higienę psychofizyczną młodzieży.
Program „Uczymy się razem, bawimy się razem” Anny Wróblewskiej i Małgorzaty
Zalewskiej był skierowany do uczniów potrzebujących wsparcia w zakresie języka polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dysleksji. Dzieci wzbogacały swoją wiedzę
polonistyczną poprzez ćwiczenia multimedialne, rebusy, konkursy, krzyżówki, quizy.
Pracując w zespołach rówieśniczych budowały pozytywny obraz własnego „ja” oraz
poznawały swoje słabe i mocne strony. „Zaczarowana matematyka” to cykl zajęć skierowanych do uczniów klas I-III mających na celu eliminację niepowodzeń szkolnych,
wyrównywanie deficytów edukacyjnych w zakresie matematyki ,rozwijanie wyobraźni,
myślenia, aktywności twórczej i zainteresowań matematyką. Uczniowie pod kierunkiem Urszuli Skórki i Renaty Wleklińskiej przekonywali się, że nauka poprzez zabawę
daje efekty i może być sposobem na miłe spędzanie wolnego czasu.
Celem programu „Odnajdźmy siebie” autorstwa Anny Niemirki i Małgorzaty
Dobrowolskiej było zagospodarowanie uczniom czasu wolnego zajęciami odpowiadającymi ich osobistym zainteresowaniom i aspiracjom, łącząc zabawę i aktywny pod
względem fizycznym odpoczynek z rozwijaniem posiadanych zdolności przy wykorzystaniu bazy naukowo-kulturalnej stolicy. Zajęcia były skierowane do uczniów klas
IV-VI. Zajęcia odbywały się w soboty i miały charakter terenowy. Uczniowie wzięli
udział w XVIII Festiwalu Nauki, odwiedzili Instytut Fizyki PAN, wysłuchali profesjonalnego wykładu o „Pokazach i zabawach ze światłem czyli jak fizyka wyjaśnia zjawiska obserwowane na co dzień” z cyklu „Optyka w domu i na podwórku”. Wzięli
udział w warsztatach „Młodzi badacze na start czyli odkrywamy prawa fizyki”. Udali
się w ramach XVIII Festiwalu Nauki do Ogrodu Botanicznego UW na grę terenową
dla dzieci i młodzieży.
Zajęcia „Mamo, Tato! Spróbujmy razem” prowadzone przez M.Zduńczyk i J.
Ludwiczak-Łakomicką miały na celu budowanie pozytywnego obrazu siebie, zwiększenie poczucia własnej wartości. Podczas spotkań z dziećmi i rodzicami modelowane
i korygowane były m.in. sposób spędzania wolnego czasu, komunikacji z dzieckiem,
radzenia sobie w sytuacjach napięcia, stawianie dziecku granic, egzekwowanie konsekwencji zachowań dzieci. Każdorazowo po spotkaniach sobotnich i grupy dziecięcej
prowadzące były dostępne dla rodziców. Niekiedy omawiano z nimi bieżącą sytuację
domową i szkolną dziecka. W efekcie podczas kolejnych wyjść sobotnich zaobserwować można było trwałe zmiany w podejściu rodziców do dzieci: wzrost umiejętności
stawiania jasnych granic, wzrost umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
Program Przyjaciele Zippiego to międzynarodowy program, który kształtuje i rozwija
umiejętności psychospołeczne u dzieci w wieku 5 -8 lat. Podczas zajęć J.LudwiczakŁakomicka doskonaliła u dzieci zdolności dawania sobie rady z trudnościami.
Rozwijała umiejętności społeczne i asertywne oraz sprawiała, że są lepiej przygotowane i zdolne do pomagania innym w problemach. Program zawiera różne formy zadań: rysowanie, słuchanie opowiadań, zadawanie pytań, dzielenie się informacjami czy
udział w scenkach.
W tym roku realizowany był program profilaktyki zachowań prospołecznych „W
zgodzie z sobą i innymi autorstwa Doroty Starczewskiej. Obszarem oddziaływań objęte zostały dzieci z problemami emocjonalnymi, prezentujące niepożądane zachowania;
zarówno agresywne jak i wycofujące z relacji. Podstawowym celem był rozwój kompetencji psychospołecznych i zdolności twórczych dzieci. To program zajęć twórczego
rozwiązywania problemów społecznych przez pierwszoklasistów realizujących jednocześnie twórcze projekty grupowe w obrębie dramy i teatru kukiełkowego „Dorkowo”.
Dzieci rozwijały postawy i umiejętności na całe życie. Uczestnicy bardziej świadomie
wybierali nieagresywny sposób reagowania, starali się zapanować nad złością, agresją
bądź chęcią ucieczki, próbowali reagować spokojniej i rozważniej niż wcześniej.
Uczniowie szkoły 217 mają wiele możliwości rozwijania swojej kreatywności z zainteresowań pod kierunkiem Aliny Idzikowskiej. Uczą się grać na afrykańskich bębnach djembe, przy szkole działa zespół, który występuje podczas imprez. Uczniowie
grają na 3-4 głosy, sami tworzą rytmy i aranże do utworów. Umiejętności i wiedzę
muzyczną mogą też rozwijać na warsztatach instrumentalnych, gdzie poznają muzykę
z różnych stron świata i mogą improwizować w różnych stylach na bębnach i instrumentach perkusyjnych, a looper umożliwia im nagrywanie wielogłosowych utworów.
Zainteresowania literackie i aktorskie rozwijają zajęcia teatralne, na których uczniowie stworzyli spektakl „Trzy złote włosy diabła”. Spektakl opiera się na improwizacjiuczniowie nie uczą się na pamięć ról, a metodą prowadzenia zajęć są zabawy teatralne.
Projekty realizowane w szkole dały szansę wielu uczniom rozwinąć zainteresowania
i pasje. Odkryć swoje słabe i silne strony. Kształcić umiejętności psycho-społeczne
oraz ocenić wartość rodziny.
nauczyciele

Gdzie po pomoc w Rembertowie …?

PUNKT INFORMACYJNO – KONSULTACYJNY
al. gen. A. Chruściela „Montera” 28, budynek Urzędu Dzielnicy Rembertów
m. st. Warszawy,
tel. 22 51 51 843, rembertow.pik@um.warszawa.pl
− ktoś z Twoich bliskich krzywdzi Cię, jesteś świadkiem przemocy, potrzebujesz pomocy;
− zauważasz, że picie przez Ciebie alkoholu lub używanie narkotyków zaczyna powodować problemy w Twoim życiu;
− martwisz się, że ktoś bliski ma problemy powodowane używaniem środków psychoaktywnych;
− chcesz uzyskać poradę prawną;
− masz trudności i problemy wychowawcze ze swoim dzieckiem;
W PIK udzielane są bezpłatne porady i konsultacje: prawne, psychologiczne, terapeuty uzależnień.
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY REMBERTÓW
m. st. WARSZAWY, ul. Plutonowych 10 (róg ul. Konwisarskiej)
tel. 22 673 54 12, 22 611 93 80
sekretariat@opsrembertow.waw.pl
W OPS można uzyskać pomoc pracownika socjalnego oraz zespołu specjalistów w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których osoba / rodzina nie jest w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Instytucje uprawnione do wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”:
− Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, ul. Plutonowych 10,
tel. 22 673 54 12, 22 611 93 80
− Szkoły
− Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Rembertów,
ul. Zawiszaków 23, tel. 22 515 44 00
− Komisariat Policji Warszawa – Rembertów, ul. Plutonowych 6, tel. 22 611 90 07,
22 611 90 08
Chcesz rozpocząć procedurę zobowiązania do leczenia odwykowego kogoś ze swojego otoczenia:
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowy Zespół Rembertów
al. gen. A. Chruściela „Montera” 28, budynek Urzędu Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy, pokój 220; każdy poniedziałek w godz. 18.30 – 20.00, tel. 22 51 51 843
Chcesz zorganizować czas pozalekcyjny swojemu dziecku:
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,
− Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126 przy ul. Ziemskiego 22
− ul. Dwóch Mieczy 22a (budynek przychodni)
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Zespół redakcyjny:
Monika Dubanowska – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów
(tel. 22 673 54 12)
Beata Humięcka – Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy
Rembertów, (tel. 22 515 16 09)
Krystyna Korzeniowska – Dzielnicowy Zespół Realizacji Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Marta Szuberska - Punkt Informacyjno - Konsultacyjny Dzielnicy Rembertów
(tel. 22 5151843)

