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OSrodek Pomocy Pedagogicznej

Rodzinie i Szkole ,,Zyi zdrowo"

p. Ewa Kraszpulska

Nasza wsp6fpraca z Osrodkiem Pomocy Pedagogicznej Rodzinie i Szkole

,,Zyj zdrowo" ukfada siq pomy6lnie od wielu lat.

Bogata oferta zajqi,warsztat6w dla uczni6w, nauczycieli oraz profesjonalizm

jest powodem dla kt6rego chqtnie korzystamy z propozycji w zakresie dzialafi

profilaktycznych. Przeprowadzane ankiety ewaluacyjne potwierdzajq zapotrze-

bowanie na programy realizowane przezspecjalist 6w zw/w O6rodka.
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URZAD M IASTA STOI-ECZN EGO WARSZAWY
Urzqd Dzielnicy Srodmie5cie
Wydziat Spraw Spotecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Srodmie3cie
ul. Nowogrodzka 43, 00-69 1 Watszawa, tel. 22 507 29 1 0, faks 72 443 94 97
sro.wss@um.warszawa. pl, www.srodmiescie.warszawa'pl

Warsawa, 25 stycznia 2016 roku
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Osrodek Pomocy Pedagogicznej Rodzinie i Szkole ,,Zyi Zdrowo" od wielu lat

realizuje w Sr6dmiejskich plac6wkach o6wiatowych programy profilaktyczne na rzecz

dzieci, mlodzte2y i rodzic6w. We wspolpracy z Wydzialem Spraw Spolecznych

i Zdrowia dla Dzielnicy Sr6dmie6cie Osrodek realizuje programy w ramach wspierania

Szkol nych Prog ram6w P rofi laktycznych, zgod n ie z zapotrzebowan iem szkot.
Od dziesigciu lat wraz z gtup4 pedagogow i psycholog6w realizuje wfasne

programy profilaktyczne dotyczqce bezpteczeristwa dzieci, przemocy fizycznel

i psychicznej, przekraczania granic pnywatno6ci i intymno6ci. Programy cieszq siq

duzym zainteresowaniem dzieci, nauczycieli oraz rodzic6w. Sq bowiem dostosowane

zar6wno do wieku jak i potrzeb dzieci i mlodzieZy, alak2e stanowiq duZe wsparcie do
pracy wychowawczej nauczYcieli.

Programy sq rzetelnie i profesjonalnie przeprowadzane jak r6wnie2 rozliczenia
z tytulu ich realizacji nie budzqzastrze2efi.

Oferta jakq Swiadczy Osrodek Pomocy Pedagogicznej Rodzinie i Szkole ,,Zyj
Zdrowo" w zakresie realizaqi program6w profilaktycznych jest wysoko oceniania na

terenie naszej Dzielnicy.

Opinia

dotyczqca wsp6lpracy z O6rodkiem Pomocy Pedagogicznei Rodzinie
i Szkole ,,ZyiZdrowo"
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List rekomendacyjny

XVII Liceum Og6lnoksztalcqce z Oddzial4mi Dwuj ezycznymi im. Andrzeja Frycza
Modrzewskiego w Warszawie od kilku lat wsp6lpracuje z Osrodkiem Pomocy Pedagogicznej
Rodzinie i Szkole .,Lyi^y zdrowo".

W ramach wsp6lpracy realizowane s4 programy autorskie przygotowywane przez p. EwQ
Kraszpulskqnp. ,,Czy jesteS zadowolona z tr,lasnego wygl4du?". Ten akurat program traktuje
o profilaktyce zaburzeri odZywiania. Jego podstawowym celem jest wychodzenie naprzeciw
potrzebom i problemom mlodych ludzi tak aby uwrrzliwi6 ich na to co dzieje siE w ich psychice
i zachowaniach. Praktyka pokazala, 2e zajgcia aktywizuj4 mlodziea, sklaniaj4 do m6wienia
na sw6j temat i w porg koryguj4 spos6b mySlenia o sobie.

Dob6r tematyki, jak teL spos6b jej prezentowania przez p. Kraszpulsk4 wpisuj4 siQ
w szerszy kontekst calego procesu dydaktycznego naszej szkoly oraz sq sp6jne z naszym
Szkolnym Programem Profilaktyki i Szkolnym Programem Wychowawczym. W pelni
odpowiedzialnie polecamy wsp6lprac9 z p. EwqKraszpulskq.
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