
                                                                             
 

 

Program „Kulturalnych Kolonii w Górach”  

z uwzględnieniem programu profilaktycznego 

 

Organizator: Stowarzyszenie Idziemy w Kulturę, ul. Balladyny 7B/12, 21-560 

Międzyrzec Podlaski, tel. kontaktowy 697-772-420 

 

Adresaci programu: dzieci i młodzież w wieku 9-16 lat z terenu gminy Międzyrzec 

Podlaski, również: z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 

Cele programu:  

 zwiększenie dostępności mieszkańców do dóbr kultury na terenie kraju, 

 pielęgnowanie polskości,  

 poznawanie kultury innych rejonów naszego kraju, 

 wymiana doświadczeń w działaniach kulturalnych, 

 edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, 

 profilaktyka uniwersalna poprzez animację kultury, 

 udzielenie dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych pomocy psychospołecznej  

i materialnej, 

 działalność profilaktyczna, informacyjna, edukacyjna i wychowawcza  

w zakresie problemu uzależnień. 

 

28.06.2021 r. poniedziałek 

07.30 - zbiórka uczestników na dużym parkingu w pobliżu kościoła św. Mikołaja  

w Międzyrzecu Podlaskim 

08.00 - wyjazd uczestników z Międzyrzeca Podlaskiego 

18.00 - zameldowanie/ zakwaterowanie, zapoznanie ze współlokatorami 

19.00 - kolacja 

19.30 - powitanie uczestników; zabawy integracyjne –m.in.:  podział uczestników na 

grupy, przypisanie opiekuna do grupy, omówienie Regulaminu Kolonii, zapoznanie  



                                                                             
 

z  zasadami panującymi w Ośrodku Wypoczynkowym; zabawy integracyjne; element 

profilaktyczny: gry i zabawy kształtujące umiejętności psychospołeczne takie jak: 

umiejętność współpracy z innymi ludźmi i kształtowanie konstruktywnych zachowań 

w kontaktach z ludźmi, w szczególności rówieśnikami; wprowadzenie zasady 

niespożywania alkoholu i niestosowania innych używek podczas kolonii oraz 

pokazanie, jakie korzyści dla uczestników z tego płyną. 

22.00 - cisza nocna 

 

29.06.2021 r.  wtorek 

7.30 - pobudka 

8.00 - zaprawa poranna 

8.30 - śniadanie 

10.00 - wyjście w trasę na Szczeliniec Wielki (ok. 3h), Błędne Skały- piesze 

wędrówki z przerwami na prowiant i odpoczynek; element profilaktyczny: wędrówki 

po górach umożliwiające luźne i niezobowiązujące rozmowy z dziećmi są sposobem 

na uświadomienie uczestnikom kolonii wartości zdrowego stylu życia, opartego na 

ruchu i aktywności fizycznej jako narzędzia do kształtowania silnej woli i 

asertywności w sytuacjach ryzykowanych (np. gdy dochodzi do sytuacji sprzyjającej 

zażywanie środków psychoaktywnych). Atrakcyjność górskiej wycieczki, obcowanie 

z naturą służy wyciszeniu uczestników kolonii, umożliwia trening uważności 

sprzyjający świadomym wyborom ról życiowych, refleksję nad własnymi 

zainteresowaniami. Rozmowy indywidualne na szlaku pozwalają na nawiązanie 

więzi z uczestnikiem kolonii, budowanie zaufania, co w dalszych dniach kolonii 

umożliwi dalszą efektywną pracę z programem profilaktycznym.  

17.30 - powrót do ośrodka, odpoczynek, swobodna rekreacja na terenie ośrodka 

18.30 – obiadokolacja 

19.30 – zajęcia plastyczne oraz konkurs „Zamień negatywne emocje na ruch”; 

element profilaktyczny: zajęcia plastyczne oraz konkurs mają na celu pokazanie 

uczestnikom, w jaki sposób mogą radzić sobie z negatywnymi i destrukcyjnymi 

emocjami, które kumulują się w nich w sytuacjach stresowych, sprzyjających 



                                                                             
 

ucieczkom w substancje psychoaktywne, używki i agresję. Prace plastyczne posłużą 

pokazaniu uczestnikom sposobów dbania o własne zdrowie poprzez aktywność 

fizyczną, rozwój samoświadomości i zrozumienia procesów emocjonalnych 

zachodzących w młodym człowieku, a także dadzą gotowe narzędzie do 

wykorzystania w sytuacjach ryzykownych. Uczestnicy będą mogli swobodnie 

wyrazić siebie poprzez sztukę oraz opowiedzieć o swoim pomyśle na czas wolny po 

powrocie do domu. 

22.00 - cisza nocna 

 

30.06.2021 r. środa 

7.30 - pobudka 

8.00 - zaprawa poranna 

8.30 - śniadanie 

10.00 - wycieczka objazdowa Kłodzko (most św. Jana, Twierdza Kłodzko 

+podziemne labirynty, podziemia starówki) - Lądek Zdrój (starówka, Jaskinia 

Radochowska) - Duszniki Zdrój (park zdrojowy, degustacja wód) -  Kudowa Zdrój 

(kaplica czaszek, wiadukt kolejowy w Lewinie Kłodzkim, park zdrojowy) – 

Wambierzyce (sanktuarium) 

17.00 - powrót do ośrodka - czas na odpoczynek, swobodna rekreacja na terenie 

ośrodka 

17.30 - element profilaktyczny: warsztaty mające na celu dostarczenie uczestnikom 

kolonii  wiedzy na temat: rodzajów środków uzależniających, wpływu tych środków 

na ciało, umysł oraz omówienie szkodliwości takich środków;  

18.30 - kolacja 

19.30 - element profilaktyczny: zajęcia teatralne – uczestnicy kolonii w grupach będą 

odgrywać sytuacje z życia codziennego, w których istnieje wysokie ryzyko sięgnięcia 

po środki psychoaktywne, a następnie w formie burzy mózgów będziemy rozmawiać 

na temat możliwych rozwiązań takiej sytuacji, mechanizmów obronnych i 

profilaktycznych, sposobów asertywnego reagowania wobec osób proponujących 

używki, ćwiczenie umiejętności odmawiania. Takie działanie pozwoli zmniejszyć 



                                                                             
 

ryzyko nieodpowiednich zachowań dzieci i młodzieży we wspomnianej sytuacji 

ryzykownej, jednocześnie zmniejszyć potencjalną szkodę w ich życiu, którą może 

spowodować taka sytuacja oraz przerobić emocje, schematy zachowań i przekonań 

dotyczących zażywania środków uzależniających. 

22.00 - cisza nocna 

 

01.07.2021 r. czwartek 

7.30 - pobudka 

8.00 - zaprawa poranna 

8.30 - śniadanie 

10.00 - wycieczka do Kopalni  Złota (zwiedzanie kopalni, podziemny spływ łodzią, 

płukanie złota, średniowieczna osada górnicza + obiad w cenie) 

18.30 - kolacja w ośrodku 

19.00 - czas wolny lub  gry stolikowe, planszowe; element profilaktyczny: 

kształtowanie umiejętności psychospołecznych takich jak: gra fair play, efektywna 

rywalizacja, umiejętność przegrywania i gratulowania wygranym, pokazanie 

uczestnikom kolonii rozwijających form spędzania wolnego czasu bez konieczności 

sięgania po środki uzależniające. 

22.00 - cisza nocna 

 

02.07.2021 r.  piątek 

7.30 - pobudka 

8.00 - zaprawa poranna 

8.30 - śniadanie 

10.00 - wycieczka autokarowa do Afrykarium we Wrocławiu z zajęciami 

edukacyjnymi + zwiedzanie Starego Rynku (krasnale, mosty, lody). W drodze słowna 

gra towarzyska, np. „Twoje słowo na ostatnią literę mojego słowa to…” lub „Co 

widzę, co czuję” 

14.30 – obiad na starówce wrocławskiej 

17.30 - powrót na miejsce noclegowe 



                                                                             
 

19.00 – kolacja 

19.30 – zajęcia edukacyjne z opiekunami grup, opowieści o zwiedzonych we 

Wrocławiu miejscach, historia wrocławskich krasnali i charakterystycznych mostów 

22.00 - cisza nocna 

 

03.07.2021 r. sobota 

7.30 – pobudka 

8.00 - zaprawa poranna 

8.30 - śniadanie 

10.00 – wyjście na szlak po Parku Narodowym Gór Stołowych – plener artystyczny 

w terenie, podczas którego dzieci połączone w małe 5-6 osobowe grupy tworzą 

własne dzieła. Może to być strefa kreatywna do tworzenia pojazdów za pomocą 

kartonów, taśm i mazaków, lub też tworzenie własnych zabawek z podstawowych 

znalezionych przedmiotów, obraz malowany dłońmi lub stopami lub inna twórczość, 

zasadniczo skłaniająca uczestnika do kreatywnego wykorzystania swoich 

umiejętności; element profilaktyczny: pokazanie uczestnikom formy spędzania 

wolnego czasu oraz alternatywy dla używek, pokazanie form satysfakcjonującej 

zabawy bez sięgania po środki uzależniające; edukacja artystyczna dzieci  

i młodzieży, praca nad wrażliwością na przyrodę i sztukę;  

13.30 - obiad 

14.00 - odpoczynek poobiedni 

14.20 – zajęcia sportowe i rekreacyjne, mecz w siatkówkę lub koszykówkę; element 

profilaktyczny: uporządkowanie i poszerzanie wiedzy na temat wpływu aktywności 

fizycznej i sportu na zdrowie ciała i ducha, kształcenie odpowiedzialności za własne 

zdrowie, budowanie umiejętności współpracy, działania w grupie, sprawiedliwej 

rywalizacji, podniesienie poziomu samooceny uczestników 

16.00 - podwieczorek 

19.00 – ognisko integracyjne, podsumowanie kolonii, rozmowy indywidualne  

i grupowe, odpowiedź na pytanie „Co kolonie zmieniły w moim życiu? Czego 

nowego się dowiedziałem/am? Co zrozumiałem/am?”; sesja fotograficzna, wręczenie 



                                                                             
 

dyplomów uczestnikom kolonii, wspólne śpiewanie przy ognisku; profilaktyka przez 

muzykę – uczestnik podczas wspólnego śpiewania będzie mógł wyrazić siebie, swoje 

emocje lub po prostu potańczyć, poruszać się lub zasłuchać w muzyce, co również 

sprzyja budowaniu poczucia własnej tożsamości, trening uważności i uwrażliwienie 

na muzykę   

22.00 - cisza nocna 

 

04.07.2021 r.  niedziela 

7.00 - pobudka  

7.30 - zaprawa poranna 

8.00 - sprzątanie pokoi, pakowanie 

8.30 - śniadanie 

9.00 - wyjazd powrotny 

19.00 - pożegnanie i przekazanie podopiecznych rodzicom/ opiekunom. 

 

 


