
Pokazujemy młodzieży drogę ku realizacji marzeń o trwałej miłości i szczęśliwej rodzinie.

Przekonujemy do życia wolnego od pornografii, przemocy, alkoholu i narkotyków.

Ukazujemy piękno sfery seksualności, podkreślając wartość czekania z kontaktami seksualnymi do czasu

zawarcia trwałego związku opartego na szacunku i wierności (czyli małżeństwa).

Podkreślamy wagę więzi z rodzicami i rodziną oraz pomagamy młodzieży zrozumieć dobre strony

rodzicielskich wymagań.

Tych młodych, którzy już pobłądzili nie osądzamy, lecz dajemy im nadzieję zachęcając do zmiany stylu życia.

Jako instytucja ekspercka prowadzimy badania naukowe, które pozwalają nam lepiej rozumieć problemy

nastolatków i odkrywać potencjał ich dobra.

Umacnia wiarę młodych ludzi we własne siły, dodaje odwagi do realizacji marzeń i pasji, przeciwdziała

depresji i pokazuje nastolatkom atrakcyjność życia w wolności od wszelkich uzależnień, przemocy, pornografii.

Wspiera rodziców, ukazując ich znaczenie jako przewodników życiowych i pierwszych osób, którym warto

mówić o swoich problemach.

Pomaga nauczycielom w ich pracy wychowawczej poprzez praktyczne wskazówki dotyczące budowania

relacji w klasie opartych na szacunku i życzliwości.

Dzisiejszy świat stwarza wiele zagrożeń, które uderzają w młode pokolenie. Rodzice i wychowawcy

potrzebują wsparcia, aby skutecznie chronić młodzież. Potrzebne są działania oparte zarazem na wartościach 

i wiedzy naukowej, prowadzone przez ludzi z pasją i realizowane w sposób atrakcyjny dla współczesnej młodzieży.

 

Tak właśnie, od ponad 12 lat, realizuje swoją misję Fundacja Instytut Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN)

poprzez program profilaktyczny dla młodzieży Archipelag Skarbów®.

 

 

Już teraz docieramy do niemal 40 000 nastolatków rocznie, jednak potrzeby są znacznie większe. 
 

Działamy skutecznie, bo sami żyjemy w zgodzie z tym, czego uczymy młodzież.

 

W odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez rodziców i nauczycieli, a potwierdzone przez wyniki naszych badań

nad młodzieżą, tworzymy obecnie nowy program profilaktyczny „Gwiazda Mocy” dla dzieci w wieku 12-13 lat.

W roku 2020 rozwijamy ten program bez żadnych zewnętrznych dotacji. 

  

Program „Gwiazda Mocy”:
 

 

By rozwijać naszą misję potrzebujemy Państwa pomocy!

POMÓŻ NAM 
MĄDRZE WSPIERAĆ MŁODZIEŻ 

W PODRÓŻY ŻYCIA!

PROSIMY PAŃSTWA O 1% PODATKU:
KRS 0000124134 

*cel szczegółowy – INSTYTUT PROFILAKTYKI ZINTEGROWANEJ
Uwaga: Wpisanie tych trzech słów jest warunkiem, 

aby trafił do nas 1% podatku.

PROSIMY PAŃSTWA O DAROWIZNY:
Fundacja Instytut Profilaktyki Zintegrowanej

ul. Ogrodowa 8    |   05-230 Kobyłka k. Warszawy
Nr konta: ING Bank Śląski 62 1050 1012 1000 0090 3013 8052

Tytuł przelewu: Darowizna na cele statutowe

www.ipzin.org
 www.archipelagskarbow.eu


