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W Spółdzielczym Domu Kultury w Płocku odbyło się doroczne spotkanie z młodzieżą w ramach
Ogólnopolskiego Głosu Proﬁlaktyki. Spotkanie zostało zorganizowane przez Komendę Miejską
Policji w Płocku wspólnie z innymi instytucjami współpracującymi z Policją. Podczas spotkania
wszyscy uczestnicy wzięli udział w Ogólnopolskim Zrywie Wolnych Serc. Wszyscy przez minutę
wybijali prawą dłonią położoną na sercu miarowy rytm serca.
Ogólnopolski Głos Proﬁlaktyki organizowany jest każdego roku w ramach Programu Proﬁlaktyka a Ty. Młodzież
uczestnicząca w spotkaniu może realizować swoje pasje poprzez uczestnictwo w warsztatach, które w tym dniu
prowadzą instruktorzy. W Spółdzielczym Domu Kultury młodzież mogła uczestniczyć w warsztatach: judo, plastycznym,
teatralnym, dziennikarskim, stylizacji, wokalnym. Ponadto nauczyciele, którzy przybyli z młodzieżą uczestniczyli w
warsztacie poświęconym zagrożeniom związanym z narkomanią, dopalaczami i cyberprzemocą.
Uczestnicy warsztatów mieli również okazję do zaprezentowania się szerokiej publiczności zgromadzonej w SDK w
Płocku. Młodzi ludzie prezentowali wyniki swojej pracy, jaką wykonali w czasie warsztatów. Był pokaz judo, widzownie
mogli również obejrzeć krótką etiudę teatralną i posłuchać wokalistów amatorów, ponadto zaprezentowane zostały
również mydełka wykonane w ramach warsztatu plastycznego i koszulki wykonane na warsztacie stylizacji. Wyświetlony
został również materiał zrealizowany przez uczestników warsztatu dziennikarskiego, który został przygotowany pod
okiem przedstawicieli z Katolickiego Radia Diecezji Płockiej.
Ważnym momentem spotkania było wspólne wybijanie dłonią rytmu własnego serca, które odbyło się w ramach
Ogólnopolskiego Zrywu Wolnych Serc. Wszyscy uczestnicy w tym samym czasie przez 60 sekund prawą dłonią
położoną na sercu wybijali rytm własnego serca.
Na zakończenie spotkania zorganizowany został jeszcze jeden warsztat dla wszystkich grup młodzieży. Był on
poświęcony problemowi uzależnień. Młodzież na specjalnych karteczkach przygotowała odpowiedzi na pytania: Na czym
im najbardziej zależy ? Dlaczego ludzie zażywają środki odurzające ? Jak zapobiegać zagrożeniom wynikającym z
uzależnienia ? Odpowiedzi zostały umieszczone na tablicach a następnie zostały omówione przez przedstawicieli Policji.
Organizatorem OGP była Komenda Miejska Policji w Płocku oraz Urząd Miasta Płocka, Mazowieckie Kuratorium Oświaty
– Delegatura w Płocku, Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa, Spółdzielczy Dom Kultury,
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Płocku, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Płocku, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Grupa PaT Płock i Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku.
Kolejne spotkanie już za rok. (K)

