Konferencja podsumowująca projekt realizowany we współpracy Fundacji Homo Homini
im. Karola de Foucauld i Urzędu Miasta Radomia:

Realizacja programu profilaktyki zintegrowanej
Archipelag Skarbów
w mieście Radomiu w roku szkolnym 2011/2012
Chronologia wydarzeń w Radomiu:
o 7 marca 2011r. - Miejska konferencja profilaktyczna pt.: „Profilaktyka zintegrowana i jej
praktyczne zastosowanie w profilaktyce problemów dzieci i młodzieży”
o 10-11 maja 2011r. - Pokazowa realizacja programu profilaktyki zintegrowanej „Archipelag
Skarbów” z udziałem młodzieży z Gimnazjum nr 12 (ok. 200 os.) obserwowana przez
przedstawicieli władz miasta i szkół.
[Pozytywne opinie młodzieży, rodziców, pedagogów i władz miasta owocują decyzją
o upowszechnieniu programu „Archipelag Skarbów” we wszystkich gimnazjach Radomia w roku
szkolnym 2011/2012]
o 20 września 2011r. – Konferencja szkoleniowa dla delegacji nauczycieli ze wszystkich gimnazjów
(dyrektor, pedagog, nauczyciel WDŻ, wychowawcy klas) inicjująca projekt.
o wrzesień 2011 – kwiecień 2012 – Realizacja programu „Archipelag Skarbów” w klasach II
radomskich gimnazjów wraz z badaniami diagnostycznymi problemów młodzieży.
o 29 maja 2012r. – Konferencja podsumowująca projekt

Skala realizacji programu w Radomiu w roku szkolnym 2011/2012:
1727 uczniów klas II gimnazjów zostało objętych przekrojowymi, anonimowymi badaniami
ankietowymi, które umożliwiły precyzyjną diagnozę zarówno potencjału, jak i zachowań
ryzykownych i problemowych młodzieży. Raporty z diagnoz zostały przekazane szkołom
i stanowią cenne narzędzie do planowania i modyfikowania pracy wychowawczej.
1700 uczniów klas II gimnazjum uczestniczyło w programie profilaktycznym „Archipelag
Skarbów”.
404 rodziców wzięło udział w przeznaczonych dla nich spotkaniach szkoleniowych.

Ocena programu przez radomską młodzież i pedagogów:
1307 uczniów wypełniło po zakończeniu programu ankiety ewaluacyjne, w których ocenili program
oraz swoje korzyści z uczestnictwa:

Liczba ankiet

1307

Średnia ocena programu w skali 1-6

4,73

Dowiedziało się przydatnych rzeczy

82%

Odsetek zachęconych do szanowania innych

77%

Odsetek zachęconych do unikania pornografii

69%

Odsetek zachęconych do unikania alkoholu

59%

Odsetek zachęconych do unikania narkotyków
Odsetek zachęconych do czekania z rozpoczęciem współżycia
seksualnego do ślubu
Odsetek zachęconych do czekania z rozpoczęciem współżycia
seksualnego do ślubu lub do dorosłości

66%
51%
69%

Bardzo pozytywna ocena programu przez młodzież pokazuje, że dzięki atrakcyjnej formie
przekazu i dobrze wyszkolonej, zaangażowanej kadrze specjalistów można skutecznie
przełamać negatywny stereotyp, który mówi, że młodzież odrzuca autorytety i nie chce
słuchać wskazówek dorosłych.
Średnia ocena pedagogów z 18 radomskich gimnazjów wynosiła 5,51 (w skali 1-6), co
potwierdza profesjonalizm realizującej program kadry Fundacji Homo Homini im. K. de
Foucauld. W swoich ocenach pedagogowie uwzględnili treści, dynamikę programu,
przygotowanie ekipy, formę i treści spotkania z rodzicami.

Wnioski i rekomendacje z badań diagnostycznych i przeprowadzonego projektu
profilaktycznego:
1. Władze samorządowe Miasta Radomia wykazują wyjątkowo duże zaangażowanie

w sprawy profilaktyki i wychowania. Unikalnym dowodem gospodarskiego podejścia jest
osobiste wizytowanie programu dla młodzieży i szkolenia dla rodziców przez Pana
wiceprezydenta i Pana dyrektora Wydziału Edukacji. Jak pokazuje przedstawiona na początku
chronologia wydarzeń, władze Radomia są otwarte na wdrażanie nowatorskich projektów,
jednak najpierw starannie weryfikują ich jakość (w myśl miejskiego hasła: „Siła w precyzji”).
Wzór projektu zrealizowanego w Radomiu jest obecnie wykorzystywany we współpracy
Fundacji z Białymstokiem, Nowym Sączem i Tarnowem, a także z dalszymi miastami, które są
zainteresowane kompleksową współpracą (Lublin, Stalowa Wola i Płock).

2. Przeprowadzone badania diagnostyczne wskazują na to, że młodzież z Radomia ma podobny

potencjał i porównywalny poziom problemów jak w innych regionach Polski. W świetle
badań, wbrew powszechnym w społeczeństwie mitom, zdecydowana większość młodzieży
z Radomia ufa swoim rodzicom (ok. 80%). Większość młodzieży może też liczyć na
wsparcie i wysłuchanie przez rodziców, gdy znajdą się w potrzebie (ok. 70 %).
Zdecydowana większość młodzieży stwierdza, że religia i wiara są dla nich w życiu
ważne (ponad 70%).

3. Wskaźniki zachowań ryzykownych młodzieży są dla podobne, jak dla innych miast Polski.

Także w Radomiu obecny jest niepokojący wzrost korzystania z alkoholu i papierosów
przez dziewczęta, a także wysoki odsetek chłopców bardzo intensywnie korzystających
z pornografii (18% chłopców z klas II korzysta z pornografii codziennie).

4. Obok kontynuacji wysoko ocenionego projektu w roku przyszłym rekomendujemy podjęcie
w Radomiu szerszych działań na rzecz ograniczenia dostępności alkoholu dla nieletnich
oraz usunięcia obrazów pornograficznych z miejsc publicznych, gdzie mogą przebywać
dzieci i młodzież.
Opracował dr Szymon Grzelak, Wiceprezes Zarządu Fundacji Homo
Homini im. K. de Foucauld

