
Szanowni Państwo,  

 

W związku z planowaną realizacją w Państwa szkole programu profilaktyki          

zintegrowanej Archipelag Skarbów® prosimy o zapoznanie się z procedurami i          

materiałami umożliwiającymi jego prawidłowe i efektywne wdrożenie w        

szkole. 

 Procedury te powstały w wyniku współpracy z wieloma placówkami.         

Zostały one tak przygotowane, aby realizacja programu osiągnęła wysoką         

skuteczność profilaktyczną, a zarazem spełniała wszystkie wymagania       

formalno-prawne.  

 Program Archipelag Skarbów® może być realizowany wyłącznie przez podmioty i trenerów           

posiadających aktualną licencję wystawioną przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej, który jest          

właścicielem praw autorskich do programu i nadzoruje merytorycznie jego realizację na terenie całej             

Polski. Fundacja Profilaktyka z Pasją posiada taką licencję i odnawia ją co roku. Obecna ważna jest do  

30 września 2020 roku. 

 Program profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów® jest programem rekomendowanym        

w ramach „Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego         

w Polsce” prowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję          

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i           

Neurologii w Warszawie. Jak pokazują badania, na podstawie których program uzyskał tak szerokie             

poparcie i rekomendacje, Archipelag Skarbów ® jest skutecznym programem profilaktycznym dla           

młodzieży. Co potwierdza fakt, że do większości szkół, w których realizowaliśmy program wracamy z              

realizacjami po roku lub dwóch.  
 Cele programu wpisują się w działania Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.            

W zakresie treści wychowawczych związanych z miłością, rodziną i rozwojem psychoseksualnym          

program jest też zgodny z podstawą programową przedmiotu szkolnego - wychowanie do życia w              

rodzinie. 

 Zgodnie z przepisami wynikającymi z Art. 86 ustawy Prawo oświatowe oraz z oświadczeniem             

rzecznika prasowego MEN z dnia 30.10.2018 (dostępnym na stronie MEN) prosimy o umożliwienie            

rodzicom zapoznania się z informacjami o programie Archipelag Skarbów® tak, aby mogli świadomie             

wyrazić swoją zgodę (lub jej brak) na udział dziecka w zajęciach. Przygotowaliśmy i przesłaliśmy              

Państwu specjalny materiał dla rodziców zawierający podstawowe informacje o celach i treści           

programu, w którym zamieszczony jest także link do szczegółowego opisu programu oraz telefon             

kontaktowy do podmiotu odpowiedzialnego za realizację w Państwa szkole oraz przykładowy druk            

zgody na realizacje programu. Prosimy o przekazanie go rodzicom (np. poprzez dziennik elektroniczny             

lub inną przyjętą w Państwa szkole formę komunikacji z rodzicami) wraz z istotnymi informacjami             

organizacyjnymi (daty realizacji programu, data spotkania dla rodziców, itp.). 

 

 

Z wyrazami szacunku 

 Fundacja Profilaktyka z Pasją 
Licencjonowany partner  

programu Archipelag Skarbów®  

 


