STARE :

Oferta działań S.N.A.P.
skierowana jest do młodzieży
w każdym wieku
JESZCZE NIE JEST ZA PÓŹNO ZRÓBMY CO W NASZEJ MOCY!!!

I NOWE :

RÓWNIE NIEBEZPIECZNE!!!

KIM JESTEŚMY ?
Przez 12 lat byliśmy częścią Stowarzyszenia
Pomocy „ARKA NOEGO”.
Obecnie prowadzimy własną działalność.
Jej celem jest pomoc ludziom w przystosowaniu się do życia w otaczającej nas
rzeczywistości, wskazanie drogi zmiany ich sytuacji i zaspokojenia
najistotniejszych życiowych potrzeb.

CO ROBIMY ?
* Zajmujemy się działalnością społeczną na rzecz dzieci i młodzieży
uzależnionej od narkotyków, alkoholu lub dopalaczy.
* Pomagamy osobom uzależnionym i ich rodzinom. Organizujemy zajęcia
profilaktyczne dla młodzieży i edukacyjne dla rodziców oraz nauczycieli.
*Przybliżamy problemy związane z zagrożeniami, jakie czyhają w sieci.
* Współpracujemy ze szkołami, ośrodkami wychowawczymi, domami dziecka
itp.

PODEJMUJEMY DZIAŁANIA NA TERENIE CAŁEGO KRAJU I ZA JEGO GRANICAMI

Nasza oferta
Autorskie spotkanie S.N.A.P
"I ty możesz zmienić swoje życie"
Są to spotkania ukierunkowane na wybrany temat, wychodzi on
naprzeciw indywidualnym potrzebom danej grupy. Może być
sugerowany przez psychologa lub wychowawcę klasy. Forma jest
otwarta: spotkanie może być przeprowadzone w mniejszych
grupach (jako cykl) lub pojedyncze spotkanie z udziałem wielu
uczniów.

Przykładowe tematy:
• stop przemocy (cyber-przemoc, przemoc fizyczna, przemoc
psychiczna, jak walczyć z przemocą, jej konsekwencje)
• uzależnienia (narkotyki, alkohol, dopalacze, papierosy, komputer,
czym jest uzależnienie, gdzie szukać pomocy)
Szczególny nacisk kładziemy na problem DOPALACZY, gdyż są to
jedne z najbardziej niebezpiecznych oraz nie poznanych substancji
uzależniających.
• „normalnie o seksie w nienormalnym świecie” (spotkania
dla dziewczyn -wczesna inicjacja, prostytucja, niechciana
ciąża; spotkania dla chłopców -pornografia, wczesna inicjacja,
niechciana ciąża)
• odkrywanie własnej wartości (kim jestem?, jak budować
poczucie własnej wartości, rozwijać swoje talenty, jak radzić
sobie w relacjach międzyludzkich)
Koszt przeprowadzenia zajęć: 5 zł od osoby oraz zwrot kosztów
podróży wg taryfikatora krajowego.(Istnieje możliwość negocjacji
opłaty)

Prowadzący to osoby z wieloletnim doświadczeniem w pracy
z młodzieżą, zdolni dotrzeć do ich świata, zdobyć zaufanie,
wzbudzić nadzieję i pokazać, że można inaczej żyć. Osoby
cieszące się szacunkiem i zainteresowaniem ze strony
młodych słuchaczy.

Piotr Stępniak (ur. 1963r.)
Obecnie mieszka w Odolanowie.
Przedstawiciel Stowarzyszenia
Pomocy "Arka Noego",
konsultant d/s profilaktyki oraz
absolwent szkolenia PTS. Od kilku
lat zajmuje się autorskimi
działaniami: SNAP-Stop
Narkomanii Alkoholizmowi i Przemocy na terenie całego kraju. Jego
przemówienia mają na celu uświadomić dzisiejszą młodzież o
zagrożeniach, z jakimi może spotkać się każda młoda osoba. Poprzez
swoją przeszłość stara się pokazać młodzieży konsekwencje złego
trybu życia, jednocześnie pokazując swoją przemianę i wskazując
dobrą drogę wyjścia. W swoich wypowiedziach porusza różne
tematy tj. :alkohol, przemoc, narkotyki, dopalacze oraz cyber przemoc.

Elżbieta Stępniak
(ur. 1960 r.)
Zajmuje się pomocą rodzinom,
prowadzi spotkania dotyczące
problemów współczesnych
rodzin.

Małgorzata WnukLipińska (ur. 1986 r.)
Wolontariuszka. Zajmuje się
pomocą rodzinom, prowadzi
spotkania dotyczące problemów
współczesnych
rodzin. Autorka muzyki rap z
pozytywnym przesłaniem.

Joanna Ejzenberg
(ur. 1979 r.)
Wolontariuszka . Z wykształcenia
pedagog rodzinny. Prowadzi
spotkania profilaktyczne dotyczące
problemu odrzucenia,
nieakceptacji, autoagresji oraz
alkoholu.

PATRONUJĄ NAM:

Jesteśmy w sieci:

https://www.facebook.com/pages/Stowarzyszenie-PomocyArkaNoego/416085995095732?fref=ts

https://www.youtube.com/channel/UCEFw0VfPBwGlRwrtue
Chlew

bozabanda.blogspot.com

Kontakt z nami:
tel. 883 650 666
e-mail: boza_banda@wp.pl

