PROGRAM
POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA
„KOALICJA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA”
W GMINIE LUBACZÓW
Sposoby radzenia sobie
z problemami okresu dorastania
Materiały pomocnicze dla rodziców
uczniów klas I-III gimnazjum

Partnerzy Programu:

1. Odpowiedzialność prawna za czyny karalne popełniane przez
nieletnich. Środki wychowawcze podejmowane przez sąd. Od wielu
lat odnotowuje się stały wzrost przestępczości wśród nieletnich.
Zwiększa się zarówno ilość sprawców, jak i liczba popełnionych
przez nich czynów karalnych. Przestępczość nieletnich jest
wypadkową wielu czynników, wśród których należy wymienić:
kryzys w rodzinie (rozluźnienie więzi rodzinnych,
niewydolność wychowawcza, niekorzystne wzorce osobowe,
alkoholizm, narkomania);
niepowodzeń szkolnych (brak zainteresowań i miejsc do ich
rozwijania, zagospodarowania wolnego czasu);
zagrożeń wynikających z alkoholizmu, narkomanii, przynależności
do nieformalnych grup młodzieżowych.
Wśród wielu elementów determinujących przestępczość nieletnich wymienić
należy takie jak:
1. chęć zdobycia pieniędzy lub innych korzyści materialnych;
2. zaimponowanie innym;
3. namowa kolegów lub dorosłych osób;
4. chęć przebywania i realizowania się w grupach nieformalnych;
5. powielanie wzorców i zachowań, mających swoje źródło w domu
rodzinnym, bądź lansowanych w środkach masowego przekazu, scen
przemocy, okrucieństwa, agresji, gwałtu;
6. poczucie bezkarności za wcześniejsze czyny oraz poszukiwanie
akceptacji, nie mogących znaleźć oparcia i poczucia bezpieczeństwa
wśród rodziców lub opiekunów.
Kiedy nastąpi już konflikt z prawem Sąd rodzinny może zastosować wobec
nieletniego szereg środków: wychowawczych i poprawczych.
Środki wychowawcze można podzielić na trzy grupy.
1. Środki odpowiadające dodatkowym warunkom nakładanym na skazanego
w wypadku zawieszenia kary w kodeksie karnym. Można do niej zaliczyć
zobowiązanie do określonego zachowania oraz nadzór osoby lub organizacji
poręczającej. Na szczególną uwagę zasługuje zobowiązanie nieletniego lub
jego rodziców do naprawienia szkody wyrządzonej przez sprawcę.

2. Środki wychowawcze odpowiadające niektórym karom dodatkowym
przewidzianym w kodeksie karnym, takim jak:
a. przepadek rzeczy uzyskanej w związku z popełnieniem czynu
karalnego;
b. zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.
3. Środki o charakterze wychowawczo - resocjalizacyjnym, a mianowicie:
a. skierowanie do kuratorskiego ośrodka pracy z młodzieżą;
b. umieszczenie w instytucji lub organizacji powołanej do
przygotowania zawodowego lub rodzinie zastępczej.
W ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich wobec nieletniego, który
dopuścił się czynu karalnego zamieszczono przepis o tym, że sąd rodzinny może
orzec o umieszczeniu go w zakładzie poprawczym, jeśli przemawiają za tym
takie okoliczności jak:
charakter czynu;
gdy inne środki wychowawcze nie rokują resocjalizacji nieletniego;
gdy inne środki wychowawcze okazały się nieskuteczne.
2. Pokonywanie trudności wychowawczych
Kiedy chcemy aby nasze dziecko zachowywało się w sposób, który Ci odpowiada:
Zauważaj przede wszystkim dobre momenty.
Wyrażaj swoją aprobatę.
Nie zgadzaj się na łamanie zasad, przekraczanie norm. Koryguj to, egzekwuj
poprawę.
Dbaj aby ilość komentarzy ganiących była równoważona, a nawet przeważona
przez te doceniające.
Dziecko potrzebuje wiedzieć, co ma robić, a nie czego robić nie powinno.
Przestrzegaj zasad aktywnej komunikacji:
1) Aktywne słuchanie jest podstawowym narzędziem w rozmowie.
W słuchaniu potrzebny jest czas, uwaga, życzliwość, zrozumienie.
2) Nazywanie uczuć, czyli wyczuwanie i rozpoznawanie stanów
emocjonalnych w jakich znajduje się dziecko i mówienie o nich np;
Wygląda na to, że bardzo się rozzłościłeś...lub Słyszę dużo złości w twoim
głosie.
3) Wybieranie najważniejszych wątków z wypowiedzi dziecka np.;

Powiedziałeś o...o...i oo., co z tego dla Ciebie jest najważniejsze?
4) Aby uzyskać potrzebne informacje możesz zadawać pytania otwarte
zachęcające do swobodnej wypowiedzi np.; Co o tym myślisz?...
5) Parafrazowanie, czyli odtwarzanie własnymi słowami tego co dziecko
przed chwilą powiedziało, aby sprawdzić, czy zrozumiałeś wypowiedź.
np.; Mówiłeś, że....Jeśli dobrze Cię zrozumiałem to przed chwilą
powiedziałeś, że...
6) Komunikat JA. Jest to sposób poinformowania drugiej osoby w jaki
sposób jej zachowania wpływają na Ciebie i jakiego zachowania
oczekujesz. Wówczas rozmowa staje się bardziej otwarta i szczera np.:
Jest mi przykro, kiedy się tak zachowujesz...
3. Angażowanie nieletnich w proceder przemytu.
Wykorzystywanie dzieci przez rodziców do nielegalnego przemytu towarów
akcyzowych przez granicę w celu osiągnięcia korzyści finansowych powoduje:
przyjmowanie niepożądanych wzorców przez dzieci od rodziców.
łatwość dostępu do tanich wyrobów akcyzowych zachętą do nałogów.
konsekwencje prawne nielegalnego przemytu towarów akcyzowych dla
nieletnich i dorosłych.

Ważne telefony:
Pogotowie Policji 997
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 16 6321378
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 16 6321528
Placówka Straży Granicznej 16 6328500
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 16 632 16 84
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 16 6321684
Problemy można zgłosić także poprzez formularz kontaktowy Urzęd Gminy Lubaczów:
http://www.zgloszenie.lubaczow.com.pl/gmi_task/index.php

Opracował: Zespół ds. wdrożenia i monitorowania Programu „Koalicja na rzecz
bezpieczeństwa” w Gminie Lubaczów

