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Informacje ogólne 

Program ARCHIPELAG SKARBÓW® został wpisany do systemu rekomendacji programów 

profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego prowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania 

Narkomanii, Paostwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji 

i Instytut Psychiatrii i Neurologii. 

Głównym autorem programu, osobą kierującą jego rozwojem oraz systemem szkolenia realizatorów 

jest dr Szymon Grzelak – prezes Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej – właściciel praw autorskich. 

ARCHIPELAG SKARBÓW® jest skierowany do uczniów w wieku 14 – 16 lat. Program doskonale wspiera 

rodziców i nauczycieli w przekazywaniu młodzieży wartości. Łącząc w sobie atrakcyjną formę z silnym 

przekazem treści profilaktycznych skutecznie wpływa na zmianę przekonao normatywnych młodych ludzi. 

Badania ewaluacyjne (przeprowadzone w latach 2007-2008 we współpracy z MEN, CMPPP, PARPA i KC ds. 

AIDS) wykazały skutecznośd programu w kilku obszarach profilaktyki. 

ARCHIPELAG SKARBÓW® jest programem profilaktycznym w całości opartym na modelu profilaktyki 

zintegrowanej1. Zgodnie z jej założeniami, cele programu obejmują bardzo szerokie spektrum. Zostały one 

wyliczone poniżej w uporządkowaniu według obszarów tematycznych: 

 profilaktyka korzystania z substancji psychoaktywnych: 

− ograniczenie używania przez młodzież alkoholu i narkotyków; 

 wychowanie ku miłości i odpowiedzialności za swoją seksualnośd: 

− wzbudzenie motywacji do pracy nad własnym rozwojem w sferze budowania dojrzałych więzi; 

− ukazanie postaw i działao, które zwiększą szanse przeżycia prawdziwej, wiernej i trwałej miłości; 

− podważenie obecnych w popkulturze silnie szkodliwych mitów na temat miłości i seksualności; 

− ograniczenie korzystania z pornografii; 

− przeciwdziałanie skutkom seksualizacji dziewcząt, w tym zjawisku „samo-uprzedmiotowienia”2; 

 profilaktyka ciąż nastolatek i profilaktyka HIV/AIDS: 

− zmotywowanie młodzieży do utrzymania postawy wstrzemięźliwości seksualnej lub powrotu do tej 

postawy (jeśli chodzi o młodzież po inicjacji seksualnej); 

− poszerzenie wiedzy młodzieży na temat zakażeo przenoszonych drogą płciową i skutecznych metod 

zapobiegania im; 

 profilaktyka przemocy: 

− ograniczenie natężenia przemocy rówieśniczej w formie fizycznej i słownej, a także przemocy 

o podtekście seksualnym;  

− wzrost szacunku chłopców wobec dziewcząt i dziewcząt wobec samych siebie; 

− poprawa atmosfery w klasie; 

 cele i efekty ogólnoprofilaktyczne: 

− podwyższenie kompetencji w zakresie zachowao asertywnych;  

− wzmocnienie czynników chroniących w profilaktyce (więź z rodzicami, nauczycielami, identyfikacja 

z własnym systemem wartości – religijnym lub świeckim). 

                                                           
1
 Szczegółowy opis modelu dostępny w: Grzelak Sz. „Profilaktyka ryzykownych zachowao seksualnych młodzieży. 

Aktualny stan badao na świecie i w Polsce”. Rubikon 2009, wydanie II rozszerzone. 

2
 Zurbriggen, E.L. i inni (2007). Report of the APA Task Force on the Sexualization of Girls. Washington, D.C.: 

Amerykaoskie Towarzystwo Psychologiczne, marzec 2007 



 

 

Opis programu 

ARCHIPELAG SKARBÓW® to żywy i dynamiczny program profilaktyczny prowadzony przez 3-5 

osobową ekipę specjalnie przeszkolonych trenerów. Duże grupy młodzieży (najczęściej 100 - 200 uczniów) są 

zgromadzone na auli lub sali gimnastycznej, gdzie odbywają się dwa 4 godzinne mitingi w formie 

multimedialnego „show”, co skutecznie angażuje uczestników i umożliwia przekazywanie im w ciekawy 

sposób głębokich treści profilaktycznych. Spotkania dla młodzieży są realizowane dzieo pod dniu. 

W ramach programu odbywa się również spotkanie z rodzicami (1 godz.) oraz szkolenie Rady 

Pedagogicznej (1,5 godz. - najczęściej po zakooczeniu zajęd z młodzieżą pierwszego dnia). 

Przesłanie programu 

ARCHIPELAG SKARBÓW® bazuje na pozytywach, co pokazuje młodym ich ogromny pozytywny 

potencjał – zupełnie inaczej niż o młodzieży mówią masowe media. Dwa bloki warsztatów w dwa kolejne dni 

zamieniają grupę młodzieży w poszukiwaczy skarbu, jakim jest głębokie szczęście, trwała miłośd i realizacja 

w życiu własnych pasji i marzeo. Program uczy zdrowego i mądrego stylu życia. Zachęca młodzież do unikania 

alkoholu, narkotyków, przemocy, pornografii, a także ukazuje wartośd czekania z seksem do dorosłości 

i zawarcia trwałego związku opartego na wzajemnym szacunku, zaufaniu i poczuciu bezpieczeostwa. 

Realizacja marzeo 

Punktem wyjścia w pracy z młodzieżą jest uświadomienie uczestnikom ich najgłębszych pragnieo 

i marzeo, w tym zwłaszcza marzenia o pięknej, trwałej miłości na całe życie, która nie tylko nigdy się nie 

skooczy, ale z biegiem lat będzie rosła. Trenerzy jasno mówią, że ich samych w życiu osobistym interesuje 

tylko tak pojęta miłośd i jeśli w programie będzie mowa o drodze życia, seksualności, różnych wyborach – to 

zawsze z myślą o tym, że celem jest wielka i trwała miłośd. Młodzież dobrze rozumie, że do wielkich celów 

dochodzi się poprzez trudy i wyrzeczenia. Młodzi zdają sobie sprawę, że bardzo trudno jest zbudowad trwałą 

miłośd i naprawdę szczęśliwą rodzinę. Doświadczenia autora i trenerów programu pokazują, że uczestnicy nie 

boją się wymagao, wysiłku czy pracy nad sobą. Potrzebują tylko logicznego wytłumaczenia, że „opłaca się” te 

wyrzeczenia ponieśd, bo tylko one prowadzą do realizacji marzeo. I właśnie pragnienie osiągnięcia tego celu 

sprawia, że nastolatek jest mniej skłonny do podejmowania różnych zachowao ryzykownych co daje 

wymierne efekty profilaktyczne. 
        

W trakcie dwóch dni warsztatów przekazywana jest młodzieży wiedza o miłości, seksualności, 

budowaniu relacji opartych na zaufaniu i szacunku. Uczymy młodzież jak radzid sobie z „tygrysami”, które 



 

 

mieszkają w „dżungli”, jaką jest wnętrze człowieka. Dajemy młodym konkretne wskazówki, jak radzid sobie 

z pobudzeniem seksualnym, zakochaniem (które jest piękne, ale bywa ślepe), ze złością i gniewem. 

Zachęcamy młodzież do korzystania z tych wskazówek, trenowania własnej siły charakteru. Wiemy z naszych 

badao, że prawie każdy uczestnik programu wykorzystuje co najmniej jedną wskazówkę już w trakcie 

warsztatów!  

W ramach programu wyjaśniamy młodzieży najważniejsze prawa rządzące miłością. Omawiamy też 

problemy takie jak uzależnienie od seksu i pornografii oraz mechanizmy związane z uzależnieniem od 

alkoholu i narkotyków. Wszystkie te tematy są poruszane z dużą delikatnością i powagą, tak, by nie zranid 

tych, którzy mają takie doświadczenia, a zarazem przestrzec tych, którzy ich jeszcze nie mają. Ważnym 

aspektem programu jest trening asertywności, w którym uczestnicy mogą dwiczyd umiejętnośd 

przeciwstawiania się negatywnej presji rówieśników.  

Przewodnicy 
Jednym z celów programu jest odczarowanie przekazu mediów oraz stylu życia celebrytów. 

ARCHIPELAG SKARBÓW® umacnia w młodzieży przekonanie, że najważniejsi przewodnicy, od których mogą 

się wiele nauczyd w życiu, są wokół nich. Są to rodzice, dziadkowie, ciocia, wujek, wychowawcy, trenerzy, 

instruktorzy harcerscy itp. Uczymy młodych ludzi, by starali się brad od życzliwych dorosłych ze swojego 

otoczenia to, co w każdym z nich jest najlepsze i nie przekreślali tych autorytetów z kretesem w momencie, 

gdy dostrzegą w nich jakąkolwiek rysę czy wadę. Trenerzy programu muszą spełniad warunek zgodności 

własnego życia osobistego z treściami programu. Dzięki temu mogą dzielid się z młodzieżą doświadczeniami 

własnej drogi życia pogłębiając przekaz wiedzy i wartości. Ich świadectwo jest dodatkowo wzmacniane przez 

specjalnie przeprowadzone wywiady ze znanymi ludźmi, którzy także żyją w sposób bliski duchowi programu. 

Spotkanie z rodzicami i nauczycielami 
W ramach programu w każdej szkole odbywa się szkolenie rady pedagogicznej oraz spotkanie dla 

rodziców. Oba te elementy pomagają wykorzystad pozytywne poruszenie młodzieży przez ARCHIPELAG 

SKARBÓW® w dalszej pracy wychowawczej. W ramach tych spotkao wyjaśniamy rodzicom i nauczycielom 

symbole programu (skarby, tygrysy, gwiazda, lejek) oraz niezrozumiałe dla niewtajemniczonych hasła 

programu (np. „Najważniejszy jest niebieski”). Operowanie symbolami i stworzenie unikalnego, atrakcyjnego 

dla młodzieży języka bardzo ułatwia rodzicom i wychowawcom rozmowy z młodzieżą na trudne tematy. 

 

Standardy realizacji programu. 

Skutecznośd programu ARCHIPELAG SKARBÓW® w oddziaływaniu na młodzież została 

udowodniona w badaniach naukowych. Aby uzyskad wysokie efekty profilaktyczne konieczne jest 

zapewnienie odpowiednich warunków do realizacji programu, które obejmują: 

 obecnośd wszystkich wychowawców klas (lub ew. innych nauczycieli) w trakcie całego programu, 

 zadbanie, aby młodzież mogła uczestniczyd w całym 2 dniowym programie poprzez nieplanowanie 

w tym czasie innych wydarzeo typu wyjścia do kina czy zawody sportowe.  

Dodatkowo, jeśli realizacja odbywa się w szkole, np. na sali gimnastycznej: 

 zapewnienie wszystkim uczestnikom krzesełek z oparciem; 

 zapewnienie dobrej widoczności wyświetlanej prezentacji poprzez odpowiednie zaciemnienie sali; 

 zadbanie o dobry sprzęt (ekipa zazwyczaj posiada własny laptop, rzutnik, ekran, nagłośnienie). 



 

 

PRZEKROJOWE BADANIA DIAGNOSTYCZNE MŁODZIEŻY: 

 

Nasze diagnozy są oparte na autorskich narzędziach stosowanych w badaniach nad młodzieżą od 

2002 roku i nieustannie doskonalonych. Ukazują bardzo szeroki przekrój problemów młodzieży i jej 

pozytywnego potencjału. Dzięki regularnemu badaniu dużych grup młodzieży (kilka tysięcy uczniów rocznie) 

dysponujemy szeroką bazą do porównao. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu działao 

profilaktycznych, szkoleniu kadry pedagogicznej oraz współpracy z samorządem terytorialnym umożliwia 

nam formułowanie wniosków z badao w sposób przydatny dla nauczycieli i urzędników odpowiedzialnych 

za zdrowie, bezpieczeostwo i wychowanie młodzieży. Badania prowadzone są wyłącznie na próbie 

obejmującej tych uczniów, którzy będą uczestniczyd w programie „Archipelag Skarbów”. Dzięki temu nie ma 

obawy, że zadawanie osobistych pytao o zachowania problemowe spowoduje niepożądane skutki uboczne. 

 

Korzyści z diagnozy opartej na modelu profilaktyki zintegrowanej 

 Rzetelne informacje o skali zachowao ryzykownych młodzieży oraz o jej postawach i przekonaniach 

w zakresie szerokiego spektrum problemów: 

m. in. korzystanie z alkoholu, zażywanie narkotyków i dopalaczy, palenie papierosów, przemoc 

rówieśnicza (w tym przemoc elektroniczna), myśli samobójcze, ryzykowne zachowania seksualne, 

korzystanie z pornografii, relacje z rodzicami, przekonania i postawy dotyczące relacji rówieśniczych, 

miłości, seksualności, korzystania z substancji psychoaktywnych, pozytywny potencjał młodzieży, 

mądre przekonania i postawy nastolatków w wielu dziedzinach życia. 

 Uczciwa ocena pozytywnego potencjału młodzieży, szkoły i rodziców. 

Diagnoza pozwala odkryd obszary, w których szkoła i rodzice dobrze spełniają swoją funkcję. 

W naszych raportach dbamy o rzetelne ukazanie pozytywnych wyników, które są owocem ciężkiej 

pracy osób zaangażowanych w wychowanie młodego pokolenia. 

 Przydatnośd raportu dla kadry pedagogicznej szkoły. 

Nasze badania prowadzimy na populacjach (a nie na próbach z populacji), a w raportach kluczową 

wagę przywiązujemy do układu wyników dla konkretnej szkoły z podziałem na poziom klas i na płed, 

(a nie do średnich wyników całego miasta czy regionu). Dzięki takiemu podejściu kadra pedagogiczna 

każdej placówki objętej diagnozą uzyskuje pełne informacje na temat własnej młodzieży. Takie 

przedstawienie wyników jest najbardziej przydatne dla kadry i najskuteczniej pomaga w wytyczaniu 

i korygowaniu celów pracy wychowawczej i profilaktycznej. Kadra naszego Instytutu od lat łączy 

pracę badawczą z bezpośrednią pracą profilaktyczną z młodzieżą. Dzięki temu nasze raporty mają 

charakter praktyczny, a zawarte w nich wnioski uwzględniają realia funkcjonowania współczesnej 

polskiej szkoły. 


