
Warszawa, 1.10.2018 

 

Oświadczenie Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej 

 

Wyrażamy szczere ubolewanie, że książka „Życie na maksa. Poradnik uczuciowo-seksualny” 

została wręczona podczas programu profilaktycznego Archipelag Skarbów. Książka ta nie jest 

częścią programu Archipelag Skarbów i żaden jej egzemplarz nie powinien być wręczony 

podczas programu - tym bardziej, że już ponad 3 lata temu w sprawie tej konkretnej książki 

przekazana została wszystkim trenerom programu oficjalna, negatywna opinia Instytutu co do 

zawartych w niej błędów i stwierdzeń sprzecznych z wiedzą o skutecznej profilaktyce. 

Przywołany cytat z tej książki jest skandaliczny oraz stoi w jawnej sprzeczności z przekazem 

programu, który motywuje dziewczęta do tego, aby żądały szacunku ze strony mężczyzn, 

uczy asertywności i zdecydowanego stawiania granic, a chłopców uczy szacunku dla kobiet. 

Znamy liczne przykłady sytuacji, gdy dzięki uczestnictwu w naszym programie dziewczęta 

zagrożone wykorzystaniem seksualnym zrozumiały, że mają prawo i powinny się w takiej 

sytuacji bronić. Dzięki programowi wiele skrzywdzonych dziewcząt podjęło decyzję 

o skorzystaniu z profesjonalnej pomocy psychologicznej. 

 

Przepraszamy osoby, które ta sytuacja dotknęła. Informujemy, że w trybie pilnym wyjaśnimy 

tę sytuację i wyciągniemy konsekwencje wobec osób, które rozdały niniejszy materiał na 

naszym programie łamiąc tym samym standard naszego programu.  

 

Jednocześnie informujemy, że program Archipelag Skarbów jest skutecznym programem 

profilaktycznym, który w świetle przeprowadzonych badań ewaluacyjnych pozytywnie 

wpływa na młodzież w wielu obszarach - ogranicza korzystanie z alkoholu i narkotyków, 

zmniejsza odsetek myśli samobójczych, ogranicza korzystanie z pornografii, zwiększa 

zdolność młodzieży do zachowań asertywnych, poprawia atmosferę w klasie oraz sprzyja 

kształtowaniu dojrzalszych postaw wobec miłości i seksualności.  

 

Realizacja programu jest monitorowana. Dysponujemy wieloma pozytywnymi opiniami 

uczestników i nauczycieli. Po każdej realizacji program jest oceniany przez uczestniczącą w 

nim młodzież. Oceniają go także nauczyciele i rodzice. Ogólnopolska średnia tych ocen 

wynosi około 5 (w skali 1-6). Byłoby wielką szkodą, gdyby ten bogaty w treści profilaktyczne 

program oraz prowadzący go trenerzy zostali ocenieni wyłącznie przez pryzmat fragmentu 

książki, która z programem nie ma nic wspólnego.  

 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej  

sprawujący merytoryczny nadzór nad programem Archipelag Skarbów i realizującymi go 

podmiotami 
 


