Żyj Poza Klatką
Multimedialny Spektakl Profilaktyczny
Fundacja „Głos Ewangelii” (rok zał. 1996) jest organizacją, której działalność koncentruje się
na kształtowaniu i propagowaniu humanitarnych postaw życiowych, społecznej wrażliwości na los
ludzi zagubionych w swoim człowieczeństwie, poczucia międzyludzkiej solidarności oraz walce z
demoralizacją dzieci i młodzieży.
Jesteśmy producentem cenionych i nagradzanych reportaży i audycji radiowych, w których
opowiadamy historie ludzi, którym udało się wygrać dramatyczną walkę z własnymi
słabościami - ściśle współpracujemy ze Studiem Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia.
Naszych reportaży można słuchać w ponad 50 stacjach radiowych na terenie całego kraju. Od 2007
roku rozpoczęliśmy produkcję filmów dokumentalnych - „Bandyta” i „Metr nad ziemią” były
emitowane w 1 Programie Telewizji Polskiej. Działania profilaktyczne w szkołach
prowadzimy od 2000 roku.
Proponujemy Państwu skorzystanie z naszej oferty przygotowanej z myślą o młodzieży szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Idąc z duchem czasu, przygotowaliśmy multimedialny spektakl
„Żyj poza klatką” uwzględniający najnowsze trendy w oddziaływaniach wychowawczych.
Wykorzystujemy między innymi takie formy obrazowania problemu jak krótkie filmy animowane,
czy ożywiający spotkanie i ceniony przez młodzież udział raperów, którzy przedstawią poruszane
zagadnienia w stylu hip-hop. Z naszymi spektaklami „Młodość bez narkotyków” oraz „Żyj poza
klatką” dotarliśmy już do ponad 250 tysięcy polskich uczniów. Corocznie dostarczamy raport
z naszej działalności Ministerstwu Edukacji Narodowej.

Cele spektaklu:
Głównym celem zajęć jest przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym u uczniów
oraz pokazanie perspektywy zdrowego, godnego, aktywnego stylu życia i drogi do
sukcesów osobistych bez substancji uzależniających.
Zawartość merytoryczna spotkania:
• jak powstaje i czym jest uzależnienie,
• destrukcyjne działanie środków uzależniających na wszystkie sfery życia człowieka
(fizyczną, psychiczną, społeczną),
• czy człowiek, który sięga po środki uzależniające krzywdzi tylko siebie,
• prawdziwe oblicze przemysłu narkotykowego,
• obalenie mitów funkcjonujących w świadomości młodzieży (narkotyki miękkie i
twarde, ”bezpieczne ćpanie” ,”trawa nie uzależnia”, ”ja jestem inny”, „dopalacze –
wiem co biorę” itp.),
• jak wygląda leczenie i jakie jest prawdopodobieństwo zakończenia go sukcesem,
• uzasadnienie potrzeby poszukiwania pomocy od instytucji i osób trzecich,
• wskazanie alternatywnych obszarów poszukiwania szczęścia i spełnienia.

Zawartość merytoryczna spektaklu dostosowana jest do wieku uczestników oraz
przebiegu zajęć (pytań zadawanych przez młodzież i twierdzeń dotyczących środków
uzależniających).
Prowadzący: doświadczeni instruktorzy terapii uzależnień oraz muzycy – raperzy.
Czas trwania spektaklu: dwie godziny lekcyjne (90 min.) z przerwą lub bez przerwy –
w zależności od potrzeb zamawiającego.
Liczba uczestników: do 120 osób
Miejsce spektaklu: w zależności od liczby uczestników: sale lekcyjne, sale
gimnastyczne, sale widowiskowe lub inne wskazane przez zamawiającego. Spektakl
najlepiej prezentuje się w salach o dobrej akustyce i takich, w których możliwe jest
chociaż częściowe zaciemnienie.
Informacje techniczne: wymagany sprzęt to pełne nagłośnienie, projektor
multimedialny wpięty do nagłośnienia, odtwarzacz CD lub możliwość podłączenia
dźwięku z laptopa. W razie braku wymaganego sprzętu możemy za dodatkową opłatą
dowieźć własny.
Cennik:
• pojedyncza prezentacja (90 min) – 756 zł brutto,
• dwie prezentacje – 1296 zł brutto,
• trzy prezentacje – 1620 zł brutto,
• w razie wykorzystania naszego sprzętu (projektor, nagłośnienie) dodatkowa
opłata – 100 zł brutto.

Kontakt: mgr Mariusz Michalak, tel. 723 497 612, e-mail: gospel@gospel.pl

Dziękujemy za zapoznanie się z naszą ofertą
Z wyrazami szacunku
Fundacja „Głos Ewangelii”

