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Pieczę zaWarhł psprawczega/scłtroniska dla nieletnich

PRZYKŁAI} I}oBRBr PRAKTYI{I



Cele podĘ mmł cny dt działałi :

o Redukcja ilości i rozmiarów zachowań związanych z przemocą i agresją nieletnich,

r Redukcja poziomu poczucia osamotnienia, alienacji,

e Redukcja negaty\Arnvch skutków izolacji od środowiska rodzinnego,

r Redukcja stanów obniżenla nastroju, stanów depresyjnych, tendencji do autoagresji i prób

samobójczych,
o Rozwijanie postaw nastawionych na postawy szacunku dla drugiego człowieka oraz wartości

wyższych,
e Rozwijanie empatii oraz gotowości do współpracy w ramach procesu resocjalizacji,

o Hamowanie reakcji impulsywnych i rozwijanie umiejętności kontroli emocji,

Zwtęrły opŻs reałźzłeji :

Program wYchowawczo_terapeuĘ czny ,,FENIKS ll" opracowany został dla nieletnich wychowanków

placówek resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych, a także dla pracowników tych placówek- Program

składa się z czterech niezależnych modułów, spośród których każdy ma za zadanie realizację innych

celów i adresowany jest do innej grupy odbiorców. Przesłaniem nadrzędnym Programu ,,FENlKs ll" jest

pomoc nieletnim wychowankom placówek resocjalizaryjnych, wychowawczych isocjoterapeutycznych w

procesie readaptacji społecznej z wykorzystaniem terapii dźwiękiem' Program ,,FENlKs ll" w wielu

obszarach bazuje na założeniach metody lnsĘtutu Petera Hessa z Niemiec,,opiera się ona na leczniczych

efektach rezonansu akusĘcznego, polegających na wpĘwaniu fal dźwiękowych na organizm ludzki' Fale

te wywołują określone częstotliwości drgań przenoszonych na ludzkie ciało, którego komórki składają się

w większości z dużej ilości wody. Przenosi ona wspomniane drgania, wywołując efekt głębokiego masażu

komórkowego.

Przyjmując pewne uproszczenie, istota poszczególnych modulów Programu polega na:

Moduł 1- prezentacja terapii dźwiękiem i zapoczątkowanie dalszej współpracy w ramach Programu.

Moduł Ż _ płzeszkolenie pracowników placówek do popularyzacji idei Programu i objęcia

oddziatywaniami terapeutycznymi wychowanków placówek wychowawczych, resocjalizacyjnych i

socjote rapeutycznych.

Moduł 3 _ realizacja zajęć terapeutycznych przez przeszkolonych pracowników w ich macierzysĘch

placówkach.

Moduł 4 _ wsparcie procesu readaptacji nieletnich po opuszczeniu placówki poprzez możliwość

podjęcia pracy zarobkowej w oparciu o umiejętności nabyte w czasie kursu z zakresu terapii dźwiękiem,'

Poszczególne moduĘ Programu mogą być realizowane pojedynczo' Zajęcia odbywają się

systematycznie w oparciu o Moduł 1 i 2 Programu-

Realizowany w Schronisku dla Nieletnich w Gackach Program FEVJKS /l jest programem nowatorskim w

skali międzynarodowej.



Ulyskane efekty,

Uzyskiwane efekty uwzględniają między innymi ocenę zmian w zakresie zachowań agresywnych i

przejawów przemocy' ogólną ocenę zachowania i funkcjonowania społecznego w placówce i poza

placówką, a także zmiany w zakresie zachowań autoagresYwnych i suicydalnych wychowanków.

Napotkane problemy:

Bardzo niska liczba nieletnich umieszczanych w Schronisku dla Nieletnich w Gackach, którzy mogliby

zostać objęci Programem.

Wnioski zrealizacji i plany na przyszłość:

Z uwagi na widoczne efekty zajęć wskazana jest kontynuacja Programu.

Materiały, które mogą być patrzebne do płmłidłnej realizacji asprmłnienia np- włory fułkumentółąl i
formułarxy, schematł' p"ogramy szkoleń, mareriały malrtmedialne itd

Link do Śrony' na której wajńłjąsię dodatkcu,e inforłnacje a realizacji przedsięwzięcia w plaufiwce orax,

prerpntccja dobrej praktyki -wwłł ry/sdn :

Wyrażam 4godę na zamies1czenie na stronie internetołuej Ministerstwa Sprawiedliwośei infarmłcji na
temat ego przykładu dobrej praktykl
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LWAGAI
Ministerstwo Sprawiedliwości zastrzega sobie prawo do zumieszczenid rur stronie

internetov,ej urzędu tylko łłybranych przyWadółv dobrej praktyki.






