
W ramach projektu: „Młodzi wolni od nałogów” realizowanego w ramach Gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy 

Szubin w naszym liceum realizuje się następujące cele:  

 Promowanie zdrowego stylu życia 

 zapobieganie uzależnieniom wśród młodzieży 

 Rozwijanie umiejętności właściwej organizacji i konstruktywnego spędzania czasu wolnego 

 Integracja środowiska lokalnego (uczniowie gimnazjum i przedszkoli uczą się przez zabawę 

 razem z licealistami) 

 Kształtowanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów  

 Propagowanie zdrowego stylu życia przez sport. 

 Propagowanie umiejętności właściwego i cennego sposobu spędzania wolnego czasu – 

organizacja VII FIDE OPEN LO Szubin zgłoszonego do Międzynarodowej Federacji 

szachowej 

 Opis projektu : 

Projekt Młodzi - wolni od nałogów i przemocy powstał w oparciu o Program Wychowawczy, 

Program Profilaktyki oraz Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Realizowany jest poprzez 

różnego rodzaju przedsięwzięcia skierowane do uczniów, nauczycieli, rodziców i środowiska 

lokalnego. Celem tego projektu jest przeciwdziałanie uzależnieniom wśród młodzieży. Projekt ten 

obejmuje działania podejmowane zarówno w środowisku szkolnym, jak i pozaszkolnym.  

W ramach  projektu organizowane będą spotkania, szkolenia o charakterze profilaktycznym 

oraz działania edukacyjne związanie z zapobieganiem stosowania używek. Podjęte przedsięwzięcia 

obejmą swym zakresem uczniów liceum oraz  środowisko lokalne. Adresatami projektu są Uczniowie 

 I Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie, rodzice, nauczyciele  oraz  społeczność lokalna (uczniowie 

gimnazjów oraz przedszkolaki  i mieszkańcy gminy Szubin). 

Sposób realizacji : 

 Program autorski realizowany od 5 lat „… tylko nie pal” mający uzmysłowić młodym ludziom 

skutki zdrowotne, społeczne i materialne jako konsekwencję nałogu palenia papierosów,  

 Organizacja turnieju VII FIDE OPEN LO Szubin zgłoszonego do Międzynarodowej Federacji 

szachowej uzmysławiający młodym ludziom jak można zorganizować sobie czas jako 

alternatywę nałogów – głównie spożywania alkoholu, dopalaczy, palenia papierosów.  

 Wycieczka do Zakładu Karnego w celu zapobiegania wchodzeniu młodych ludzi na drogę 

przestępstwa związane min. ze stosowaniem i rozprowadzaniem używek.  

 Organizacja Gminnego Konkursu Młodzież kontra alkohol 

 Spotkania uczniów ze specjalistami z zakresu profilaktyki uzależnień i udzielania pomocy 

psychopedagogicznej. 

 Szkolenie dla rodziców 



 Przedsięwzięcia integrujące dzieci i młodzież oraz społeczność lokalną.  


