
W związku z realizacją zadania publicznego: 
PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNO ŚCI W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA 

NARKOMANII SKIEROWANEJ DO SPECJALISTÓW WŁ ĄCZONYCH W SYSTEM 
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE SZCZECIN 

i uzyskaniem na powyŜsze dofinansowania z Urzędu Miejskiego w Szczecinie 
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNEGO „STRICT E” 

 
zaprasza do udziału w zajęciach warsztatowych na temat 

 
 

Wykorzystanie działań artystycznych w profilaktyce uzaleŜnień 
 

Jest to 12 godzinny warsztat, który zostanie poprowadzony w ciągu trzech dni – w kaŜdym 4 godzin 

zajęć. Zajęcia składać się z dwóch bloków tematycznych – teatralny i muzyczny. 

 

1. „Teatr jako droga ku spełnieniu” – gdzie przedstawione i omówione zostaną m.in. takie pojęcia jak: 

psychodrama, dramaterapia, znaczenie roli w teatrze terapeutycznym, choreoterapia. Celem warsztatu jest 

poznanie elementów rzemiosła teatralnego i technik twórczego treningu w kontekście przekazania tej wiedzy 

młodzieŜy. 

 

2. „Muzyka w świecie młodych ludzi” – zajęcia dotyczyć będą: rozpoznawania gatunków współczesnej 

muzyki rozrywkowej w celu wyrobienia sobie dobrych kontaktów z młodym pokoleniem, elementów 

muzykoterapii (oddziaływanie muzyki na nastrój, wywołanie muzyką pozytywnych emocji i zachowań, 

ilustrowanie muzyką scenek aktorskich), tworzenie zespołu muzycznego opartego na rytmie, twórczego 

wykorzystania komputera w procesie tworzenia muzyki. 

 

Zajęcia poprowadzą aktorzy i muzyk z Grupy Twórczej „Krata Eon”. Mają oni 12-letnie doświadczenie 

w organizowaniu zajęć artystycznych dla dzieci i młodzieŜy i działań w zakresie profilaktyki uzaleŜnień. 

 

Uczestnicy otrzymają certyfikat poświadczający udział w warsztacie. 

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest obecność na wszystkich trzech dniach zajęć i aktywność. 

Zajęcia odbędą się w czterech grupach – kaŜda moŜe liczyć 14 osób.  

 
Zgłoszenia naleŜy nadsyłać e-mailem i pocztą na adres: 

 
e-mail: stricte.szn@gmail.com z dopiskiem WARSZTATY  
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społecznego „Stricte” 

Aleja Wyzwolenia 31/22, 70-531 Szczecin 
 

Terminy zajęć: 
 
1 grupa – 03,04,05. listopada 2009 w godz. 10.00-14.00 
2 grupa –  18,19,20. listopada 2009 w godz. 10.00-14.00 
3 grupa – 24,25,26. listopada 2009 w godz. 10.00-14.00 
4 grupa – 01,02,03. grudnia 2009 w godz. 10.00-14.00 
 
 



Udział w zajęciach jest bezpłatny. 

Za przydział uczestnika do grupy odpowiedzialny jest organizator i uczestnik nie ma na to wpływu, 
aczkolwiek będą brane pod uwagę sugestie uczestników w miarę moŜliwości i w zgodzie z 
załoŜeniami realizatora Projektu.  
Osoby zainteresowane wypełniają Kwestionariusz i nadsyłają go pocztą oraz powiadamiają e-
mailem organizatorów. 


