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MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 

BO-WRP.0702.1.17.2016.BB 

Pani 
Jolanta Rusiniak 
Sekretarz Rady Ministrów 

Szanowna Pani Minister, 

Warszawa ,jjlipca 2016 r. 

stosownie do postanowień uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 
29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. poz. 979, 
z późn. zm.) , w załączeniu przekazuję proj ekt Sprawozdania z realizacji 
w roku 2015 Rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna 
i przyjazna szkoła", z uprzejmą prośbą o jego pilne rozpatrzenie przez Radę 
Ministrów w trybie obiegowym. 

Projektowane Sprawozdanie zostało opracowane na podstawie Uchwały 

Nr 13012014 Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia 

Rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła ". 

Pragnę poinfo rmować , że projekt podlegał uzgocdnien iom międzyresortowym , 

a w dniu 8 lipca 2016 r. został uznany za przyj ęty przez Stały Komitet Rady 
Ministrów w trybie obiegowym . 

Z poważaniem 
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KANCEL.j\ RIA PREZESA RADY MINISTRÓW 
Departament Rady Ministrów 

RM-24-158-16 13-07-2016 
CZLONKOWIE RADY M INISTRÓW 

Pr::edstawiam dokument r::qdouy . ::glos::ony pr::e:: 
Ministra Edukacji Narodowej- do wiadomo.ści 

(-) Sekretarz RadyMin istrów 



Projekt z dnia: 29.06.2016 r. 

Sprawozdanie z realizacji w 2015 r. 
Rzqdowego programu na lata 2014-2016 

,Bezpieczna i przyjazna szkola" 

Ministerstwo Edukacji Narodowej 

Warszawa, czerwiec 2016 r. 
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WSTE;P 

8 lipca 2014 r. wesz~a w zycie uchwa~a Nr 130/2014 Rady Ministr6w w sprawie 
przyj~c i a Rzqdowego programu na lata 2014-2016 ,Bezpieczna i przyjazna szko~a" , 

zwanego dalej ,Programem". 
Program stanowi narz~dzie inicjowania i koordynowania na szczeblu centralnym 
i wojew6dzkim dzia~ar'l na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczer'lstwa w szko~ach 
i plac6wkach. W Programie przyj~to eel g~6wny : 

Zwi~kszenie skutecznosci dzialafl wychowawczych i profilaktycznych na rzecz 
bezpieczeflstwa i tworzenia przyjaznego srodowiska w szkolach i plac6wkach 
oswiatowych oraz nast~pujqce cele szczeg6~owe : 

1) Kreowanie zdrowego, bezpiecznego przyjaznego srodowiska szko~y 

i plac6wki; 
2)Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i m~odziezy ; 

3) Promowanie zdrowego stylu zycia wsr6d dzieci i m~odziezy . 

Program rna charakter ramowy i rekomenduje zadania , kt6re majq przyczynic si~ 

do osiqgania za~ozonych cel6w. Podkreslono w nim, ze podczas jego realizacji zawsze 
nalezy miec na uwadze uwarunkowania lokalne oraz koniecznosc zdiagnozowania 
problemu, ustalenia przyczyn jego powstania , okreslenie sposobu rozwiqzania , 
a nast~pnie wyznaczenie adekwatnych zadar'l , kt6re pozwolq na wyeliminowanie 
niekorzystnych zjawisk w perspektywie kr6tko- i d~ugoterminowej. 
Po~ozono nacisk na koniecznosc realizacji dzia~ar'l we wsp6~pracy z instytucjami 
i podmiotami , kt6re mogq wspierac dzia~ania szko~y lub plac6wki w srodowisku 
lokalnym. 

Minister Edukacji Narodowej jest koordynatorem Programu. W celu skutecznego 
wykonania uchwa~y w sprawie Programu, Minister Edukacji Narodowej powo~a~ w dniu 
24 pazdziernika 2014 r. Zesp6~ Koordynujqci l, w sk~ad kt6rego weszli przedstawiciele 
innych resort6w oraz nast~pujqcych instytucji: Osrodka Rozwoju Edukacj i, zwanego 
dalej ,ORE", G~6wnego lnspektoratu Sanitarnego i Agencji Rynku Rolnego. Zesp6~ 
Koordynujqcy pe~n i rol~ opiniodawczo-doradczq wobec Ministra Edukacj i Narodowej 
w zakresie zadar'l realizowanych w ramach Programu na poziomie centralnym. 

Na poziomie wojew6dzkim zadania wynikajqce z Programu koordynuje wojewoda, przy 
pomocy wojew6dzkiego zespo~u koordynujqcego, w sk~ad kt6rego wchodzq 
przedstawiciele wybranych jednostek samorzqdu terytorialnego, szk6~ i plac6wek; 
kurator6w oswiaty, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni 
specjalistycznych , Policji i podmiot6w funkcjonujqcych w srodowisku lokalnym 
w~asciwych do podejmowania okreslonych dzia~ar'l , wsp6~pracujqcych ze szko~q 

l ) Zarzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej nr 32 w sprawie powotania Zespotu Koordynujqcego Rzqdowy 
program na lata 2014-2016 ,Bezpieczna i przyjazna szkota" (Oz. Urz. MEN z 2014 r. poz. 23 oraz z 2015 r. 
poz. 23). 
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i plac6wkq, w tym organizacji pozarzqdowych . Zadaniem wojew6dzkiego zespofu 
koordynujqcego jest m.in. przygotowanie dla wojewody opini i o nasileniu problem6w 
i zachowan ryzykownych dzieci i mfodziezy w swietle wynik6w badan dost~pnych na 
obszarze wojew6dztwa. Wojew6dzki zesp6f koordynujqcy rekomenduje wojewodzie 
priorytetowe zadania , kt6re powinny bye uwzgl~dnione w projektach realizowanych 
przez jednostki samorzqdu terytorialnego oraz organizacje pozarzqdowe. 

Realizacja wskazanych w Programie zadan ma przyczynic si~ m.in . do: 
1) Zwi~kszenia liczby dziafan podejmowanych przez szkofy i plac6wki na rzecz 

tworzenia bezpiecznego i przyjaznego srodowiska szkofy i plac6wki , zwi~kszenia 
poczucia akceptacji uczni6w i wychowank6w w spofecznosci szkolnej, 
zmnleJszenia zjawiska wykluczenia spofecznego, wzrostu kompetencji 
wychowawczych rodzic6w oraz nauczycieli i wychowawc6w; 

2) Ustabilizowania trend6w lub zmniejszenia zakresu i nasilenia problem6w 
i zachowan problemowych dzieci i mfodziezy, w tym: zmniejszenia poziomu agresji 
i przemocy, cyberprzemocy, podniesienia umiej~tnosci uczni6w w zakresie 
prawidfowego funkcjonowania w srodowisku cyfrowym, w szczeg61nosci 
w srodowisku tzw. nowych medi6w, ustabil izowania trend6w lub zmniejszenia 
zjawiska uzywania substancji psychoaktywnych oraz zwi~kszenia efektywnosci 
dziafan w zakresie rozwiqzywan ia kryzys6w rozwojowych i zyciowych dzieci 
i mfodziezy; 

3) Zwi~kszenia zaangazowania szk6f i plac6wek na rzecz promowania zdrowego 
stylu zycia wsr6d dzieci i mfodziezy i ich rodzic6w, a w szczeg61nosci podj~cia 
systematycznych dziafan na rzecz tworzenia i realizowania cafosciowej polityki 
w zakresie zdrowego zywienia i aktywnosci fizycznej. 

Realizacja Programu w 2015 r. 

Na realizacj~ Programu w 2015 r. zostafy przeznaczone srodki finansowe z rezerwy 
celowej budzetu panstwa czesc 83 poz. 26 - ,Srodki na wyr6wnywanie szans 
edukacyjnych dzieci i mlodziety, zapewnienie uczniom objfitym obowiq_zkiem szkolnym 
dostfipu do bezplatnych podrficznik6w, material6w edukacyjnych i material6w 
cwiczeniowych oraz 6. 000 tys. zl na rea!izacjfi Programu ,Bezpieczna i przyjazna 
szkola ", zgodnie z Harmonogramem realizacji Prog ramu w 2015 r., zwanym dalej 
,Harmonogramem". 

Harmonogram zakfadaf realizacj~ nast~pujqcych dziafan : 

1. Kontynuacj~ zadania publicznego pn. ,Prowad:zrenie przez 
og61nopolskiej infolinii interwencyjno-informacyjnej dla uczni6w, 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodzic6w, nauczycieli 
podmiot6w dziafajqcych na rzecz bezpieczenstwa dzieci i mfodziezy". 

specjalist6w 
w tym ze 
oraz innych 
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Zadanie realizowane byfo na podstawie umowy Nr MEN/2014/DZSE/1429 zawartej 
pomi~dzy Ministrem Edukacji Narodowej a Fundacjq Dzieci Niczyje w dniu 
10 listopada 2014 r. w Warszawie. 

2. Kontynuacj~ zadania publicznego pn. ,Bezpieczna i przyjazna szkofa - ocena szk6f 
i plac6wek systemu oswiaty realizujqcych polityk~ ochrony dzieci przed agresjq 
i przemocq". 
Zadanie realizowane byfo na podstawie umowy Nr MEN/2014/DZSE/1430 zawartej 
pomi~dzy Ministrem Edukacji Narodowej a Fundacjq Dzieci Niczyje w dniu 10 
listopada 2014 r. w Warszawie. 

3. Rozwijanie i wspieranie profilaktyki r6wiesniczej w szkofach i plac6wkach w ramach 
wsp6fpracy mi~dzyresortowej Ministerstwa Edukacji Narodowej , zwanego dalej 
,MEN", i Komendy Gf6wnej Policji. Zadanie to zrealizowano poprzez nast~pujqce 
projekty: 

1) Profilaktyka a Ty/Edukacja, zwany dalej ,PaT/E"; 
2) Og61nopolski Przystanek Profilaktyka a Ty, zwany dalej ,PaT" oraz 

Regionalne Przystanki PaT; 
3) Og61nopolski Gfos Profilaktyki ,Zryw Wolnych Sere"; 
4) Opracowanie i wydanie w formie elektronicznej poradnika zawierajqcego 

wystandaryzowane zasady wsp6fpracy szk6f i plac6wek z Policjq; 
4. Dziafania edukacyjne i profilaktyczne skierowane do dzieci i mfodziezy z zakresu 

bezpieczenstwa przeciwpozarowego. 
5. Podnoszenie kompetencji kadry pedagogicznej z zakresu profilaktyki przemocy 

i agresji oraz ksztattowania zdrowego stylu zycia - zadania zlecone do realizacji 
ORE: 
1) Prowadzenie szkolen dla nowej grupy lider6w profilaktyki z zakresu profilaktyki 

agresji i przemocy, w tym wobec dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi (dalej zwani : uczniami ze SPE); 

2) Zorganizowanie konferencji pn. ,Przeciwdziafanie przemocy r6wiesniczej wobec 
dzieci ze SPE w szkole og61nodost~pnej" ; 

3) Organizacja szkolen dla pracownik6w plac6wek doskonalenia nauczycieli 
z zakresu funkcjonowania pracy z uczniami ze SPE, w tym 
niepefnosprawnymi; 

4) Organizacja szkolenia dla pracownik6w plac6wek doskonalenia nauczycieli 
w zakresie przygotowania nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do edukacji 
ruchowej uczni6w w ramach programu ,Mafy Mistrz". 

6. Wsp6fprac~ mi~dzyresortowq . 

7. Przeprowadzenie ewaluacji biezqcej Programu. 
8. Promocj~ Programu. 

I. , Prowadzenie przez specjalist6w og61nopolskiej infolinii interwencyjno
informacyjnej dla uczni6w, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
ich rodzic6w, nauczycieli oraz innych podmiot6w dziafaj(\cych na rzecz 
bezpieczenstwa dzieci i mfodziezy". 
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Zadania kontynuowane byto przez Fundacj~ Dzieci Niczyje zwana dalej ,FDN", kt6rq 
wybrano do wsp6tpracy w wyniku rozstrzyg n i~cia otwartego konkursu ofert i wyboru 
najkorzystniejszej oferty. Zgodnie z umowq nr MEN/2014/DZSE/1429 zadanie ma bye 
realizowane od dnia 10 listopada 2014 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. 

Celem realizacji zadania byte: 

1) Zapewnienie wsparcia dzieciom i mtodziezy przezywajqcym ktopoty 
i trudnosci , przywr6cenie i wzmocnienie ich poczucia bezpieczenstwa oraz 
zmniejszenie zjawiska wykluczenia spotecznego uczni6w ze SPE; 

2) Podnoszenie kompetencj i wychowawczych rodzic6w i nauczycieli ; 
3) Zwi~kszanie otwartosci szk6t lub plac6wek na wsp6fprac~ z instytucjami 

i podmiotami , kt6re mogq wspierac ich dziafanie lokalnie. 

Cele zostafy zrealizowane poprzez swiadczone usfugi w ramach : 

1) Telefonu zaufania dla dzieci i mfodziezy numer 116 111 i swiadczonej pomocy 
online dost~pnego codziennie w godz. 12.00-22.00, z wyfqczeniem dni wolnych 
od pracy; 

2) Telefonu numer 800 100 100 dla rodzic6w i nauczycieli w sprawie 
bezpieczenstwa dzieci oraz dla przedstawiciel i podmiot6w dziafajqcych na rzecz 
bezpieczenstwa dzieci i mfodziezy, a takze swiadczonej pomocy online dost~pny 
od poniedziafku do piqtku w godz. 12.00-18.00, z wyfqczen iem dni ustawowo 
wolnych od pracy; 

3) Prowadzenie serwis6w internetowych www.1 1611 1. pi dla dzieci i mfodziezy 
i www.800100100.pl dla rodzic6w i nauczyciel i. 

Zwi~kszenie dost~pnosci do ww. pomocy telefonicznej w 2015 r. mozliwe byto dzi~ki 3 
naborom stazowym, kt6re powi~kszyfy g ru p~ konsultant6w-stazyst6w o kolejne 44 
osoby. Wraz z pierwszym naborem z 2014 r. (21 konsultant6w - stazyst6w) liczba 
konsultant6w-stazyst6w zwi~kszyfa si~ do 65 os6b. 
Zrekrutowana w 2015 r. grupa konsultant6w-stazyst6w odbyfa 91-godzinne szkolenie 
dotyczqce obsfugi infolinii oraz 232 godzin pracy warsztatowej . 
FDN zapewnifa konsultantom-stazystom, kt6rzy podj~ l i prac~ . biezqcy monitoring ich 
pracy, ewaluacj~ i superwizj~ poprzez stafq obecnosc opiekun6w podczas dyzur6w, 
prowadzenie spotkan przed i po kazdym dyzurze i organizacj~ superwizji jeden raz w 
miesiqcu. 

W czasie realizacji zadnia : 
1) obsfugiwano 9 stanowisk konsultanckich 

w ramach realizacji zadania) w 3 dyzurach kazdego dnia: 
18.00 i 18.00-22.00; 

2) przygotowywano raporty i analizy miesi~czne i kwartalne; 

(3 stanowiska 
12.00-15.00, 15.00-

3) przygotowano raport roczny za 2015 r. z prowadzonych rozm6w, swiadczonej 
pomocy online i przeprowadzonych interwencji; 
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4) prowadzono dziafania edukacyjne i informacyjne dla uczni6w i wychowank6w, 
rodzic6w i nauczycieli dotyczqce: oferty pomocy, sposob6w rozwiqzywania 
problem6w, przeciwdziafania zagrozeniom , przepis6w prawa i obowiqzujqcych 
procedur. 

Poza prowadzeniem serwis6w internetowych: www.116111.pl i www.8001 001 OO.pl : 
1) Zorganizowano akcj~ edukacyjnq w szkofach zwiqzanq z Dniem Telefon6w 

Zaufania dla Dzieci (17 maja 2015 r.). W szkofach w cafej Polsce inicjowano 
lekcje edukacyjne i konkursy. Najciekawsze inicjatywy nagrodzono; 

2) Prowadzono dziafania medialne - przygotowano 4 informacje prasowe 
i zapewniono stafq dost~pnosc dla medi6w; 

3) lnicjowano wsp6fprac~ z kuratoriami oswiaty i wojew6dzkimi zespofami 
koordynujqcymi Program oraz zespofami koordynujqcym Rzqdowy Program 
Razem Bezpiecznie?l; 

4) Kontynuowano wsp6fprac~ z podmiotami prowadzqcymi inne infolinie w kraju, 
kt6re Sq zrzeszone w koalicji infolinii Rzecznika Praw Obywatelskich. Celem tej 
wsp6fpracy jest wymiana informacji pozwalajqca poprawiac jakosc swiadczonej 
pomocy.3l Wsp6fpracowano z infoliniami zrzeszonymi w koalicji infolinii 
Rzecznika Praw Obywatelskich wymieniajqc istotne informacje na temat 
funkcjonowania infolinii dla uczni6w i wychowank6w oraz dla nauczycieli 
i rodzic6w. 

W ramach realizacji zadania podejmowano interwencje: 
1) I nterwencje edukacyjne obejmujqce: poradnictwo dla os6b dzwoniqcych lub 

piszqcych w zakresie rozpoznawania i unikania zagrozer'l , dokonywania 
racjonalnych wybor6w, przeciwdziafania problemom i zachowaniom ryzykownym 
dzieci i mfodziezy, nauczycieli i rodzic6w, podnoszqce swiadomosc na temat 
mozliwosci wsp6fpracy szkofy lub plac6wki z instytucjami lub podmiotami, kt6re 
mogq wspierac ich dziafania w srodowisku lokalnym; 

2) lnterwencje lokalne, kt6re obejmowafy zgfaszanie spraw lokalnym instytucjom 
i sfuzbom4l jesli wymagafa tego sytuacja przedstawiana przez osob~ 

kontaktujqcq si~ telefonicznie lub online. Warunkiem podj~cia interwencji lokalnej 
byfo uzyskanie niezb~dnych danych do zainicjowania dziafar'l ; 

3) lnterwencje kryzysowe, kt6re uruchamiano w sytuacji bezposredniego zagrozenia 
zycia lub zdrowia os6b kontaktujqcych si~ z numerem 116 111 . 

2
) Program zostat przyj~ty uchwatq nr 218/2006 Rady Ministr6w z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie 

rzqdowego programu ograniczania przest~pczosci i aspotecznych zachowan ,Razem bezpieczniej" . 
3

) https://www.rpo.gov.pl/pl/contenUkoalicja-infolinii-bezp%C5%82atny-informator 
Koalicja lnfolinii zostala powolana w 2013 r. z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich i prezes Fundacji 
,Dzieci Niczyje" dr Moniki Sajkowskiej . Celem dzialania zespotu jest przede wszystkim podnoszenie jakosci 
pracy konsultanta telefonicznego, wzajemna wymiana doswiadczen i wypracowanie wsp61nych standard6w 
post~powania np. w sytuacjach kryzysowych. Pierwsze spotkanie przedstawicieli koalicjant6w odbylo si~ w 
Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w czerwcu 2013 r. Opracowano w6wczas model wsp6/pracy, w ramach 
kt6rego odbywajq si~ cykliczne, bezplatne szkolenia pracownik6w poszczeg61nych infolinii oraz wydawany 
i uaktualniany b~dzie (co pOt roku - wersja elektroniczna , raz w roku - drukowana) lnformator telefoniczny. 
Ma on przede wszystkim u/atwic osobom poszukujqcym informacji lub porady znalezienie najbardziej 
w/asciwego adresata w sprawach dotyczqcych przemocy czy innych, trudnych sytuacji. 
4

) Szkola, plac6wka oswiatowa, osrodek pomocy spolecznej , policja, Sqdy dla nieletnich, kuratoria oswiaty, 
Wydzialy Spraw Spotecznych Urz~d6w Wojew6dzkich itp. 
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Realizacja zadania publicznego pozwo!Ha na osiqg ni~cie nast~pujqcych rezultat6w: 

Rezultaty jakosciowe: 
1) Dzieci i mfodziez korzystajqce z bezpfatnego Telefonu 116 111 otrzymafy 

wsparcie psychologiczne i profesjonalnq pomoc w rozwiqzywaniu problem6w, co 
zwi~kszafo ich poczucie bezpieczeristwa, a takze zmniejszafo zjawisko 
wykluczenia spofecznego uczni6w ze SPE; 

2) Rodzice i nauczyciele w trudnych sytuacjach dotyczqcych dzieci otrzymywali 
bezpfatnq pomoc konsultant6w pod numerem 800 100 100, co wpfywafo na 
wzrost ich kompetencj i wychowawczych i popraw~ samopoczucia psychicznego; 

3) Rodzice, nauczyciele oraz przedstawiciele podmiot6w dziafajqcych na rzecz 
bezpieczeristwa dzieci i mfodziezy uzyskiwali informacje na temat 
funkcjonowania systemu oswiaty, mozliwosci wsp6fpracy z konkretnymi 
instytucjami i podmiotami , co zwi~kszafo mozliwosci uzyskania wsparcia 
w srodowisku lokalnym; 

4) lnicjowano wsp6fprac~ z kuratoriami oswiaty, wojew6dzkimi zespofami 
koordynujqcymi realizacj~ Programu z zespofem koordynujqcym Rzqdowy 
Program Razem Bezpieczniej oraz krajowymi infoliniami zrzeszonymi w Koalicj i 
lnfolinii Rzecznika Praw Obywatelskich z innymi infoliniami dziafajqcymi 
w Polsce. Ponadto wsp6fpracowano z organizacjami pozarzqdowymi, 
przedstawicie lami jednostek samorzqdu terytorialnego oraz szkofami 
i plac6wkami z cafej Polski. 

Rezultaty ilosciowe: 
1) Zrekrutowano rozpocz~to wsp6fprac~ z 44 konsultantami-stazystami. 

W ramach specjalistycznego przeszkolenia stazyst6w i wolontariuszy 
przeprowadzono 91 godzin szkoleri , 232 godzin warsztat6w oraz 16 godzin 
szkolenia eksperckiego; 

2) Konsultanci lin ii 116 111 i 800 100 100 przepracowali 3 180 godzin , swiadCZqC 
pomoc telefonicznct i online; 

3) Telefon zaufania 116 111 i pomoc online byfy dost~pne codziennie 352 dni 
w okresie od 01 .01.2015 do 31.12.2015 r.; 

4) lnfolinia 800 1001 000 i pomoc online by~y dost~pne od poniedziafku do piqtku 
przez 252 dni w okresie od 01 .01.201 5 do 31.1 2.2015 r.; 

5) Konsultanci odebrali ~qcznie 91 005 pofqczen 5l oraz odpowiedzieli ~qcznie na 
5 819 wiadomosci online6>; 

6) lnterwencje edukacyjne, lokalne i kryzysowe przeprowadzono ~qcznie w 35 299 
sytuacjach , czyli w przypadku ponad 36% kontakt6w7l . Liczba wszystkich dzia~ari 
interwencyjnych przekroczyfa zak~adanq l iczb~ o 6 499 kontakt6w; 

5
l W ofercie realizacji zadania zalozono odebranie 90 tys. polqczen, czyli real izacja wyzsza o 1 005 polqczen 

niz zalozono dla omawianego okresu. 
GJ W ofercie realizacji zadania zalozono odebran ie 6 tys. wiadomosci , czyli realizacja mniejsza o 181 
wiadomosci niz zalozono dla omawianego okresu . 
?J W ofercie realizacji zadania szacunkowa liczba kontakt6w zwiqzanych z podj~ciem dzialan interwencyjnych 
zostala okreslona na 28 800 kontakt6w rocznie , co mialo stanowic 30% liczby odebranych kontakt6w. 
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7) Serwis merytoryczny www.116111 .pl i www.800100100.pl mial 1 013 260 
odslon8l· 

I 

8) tqcznie przez 4 576 godzin prowadzono monitoring, ewaluacj~ i superwizj~ pracy 
konsultant6w-stazyst6w, w celu zapewnienia wysokiej jakosci swiadczonej przez 
nich pomocy. Szeroka wsp6lpraca , wymiana doswiadczen i udzielone wparcie 
podnosHo jakosc swiadczonej pomocy. 

9) Wystano 4 informacje prasowe na temat telefonu zaufania 116 111 i telefonu dla 
doroslych 800 100 100. W mediach pojawHo si~ 540 publikacji dotyczqcych 
dziatania obu infolinii ;9l 

1 0) Wydrukowano 400 tys. ulotek edukacyjnych na temat funkcjonowania telefonu 
zaufania 111 116 oraz 50 tys. ulotek informacyjnych na temat telefonu dla 
dorostych. 9l 

Finansowanie: 
W 2015 r. na zadanie zostala przeznaczona kwota 600 tys. zl, kt6rq wykorzystano 
w catosci. FDN przedstawita w terminie sprawozdania merytoryczne oraz finansowe 
z otrzymanej dotacji , po zakonczeniu realizacji zadan w 2015 r. 

Projekt zgodnie z Harmonogram realizacji zadan wynikajqcych z Programu trwal caly 
rok 2015. 

II. ,Bezpieczna i przyjazna szkola - ocena szk6f i plac6wek systemu 
oswiaty realizujqcych polityk~ ochrony dzieci przed agresjq i przemocq". 

Zadania kontynuowane bylo przez FDN, kt6rq wybrano do wsp6lpracy w wyniku 
rozstrzygni~cia otwartego konkursu ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Zgodnie 
z umowq MEN/2014/DZSE/1430 zadanie rna bye realizowane od dnia 
10 listopada 2014 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. w ramach projektu FDN pn. ,Chronimy 
Dzieci". 

Celem realizowanego od 2014 r. zadania publicznego byh 
1) Zwi~kszanie skutecznosci dziatan wychowawczych i profilaktycznych na rzecz 

bezpieczenstwa i tworzenia przyjaznego srodowiska w szkolach i plac6wkach, 
w szczeg61nosci przeciwdzialanie krzywdzeniu dzieci zar6wno w swiecie 
realnym, jak i w lnternecie; 

2) Przeciwdzialanie agresji i przemocy ze strony personelu oraz r6wiesnik6w, 
a takze przeciwdziatanie przemocy w rodzinie ; 

3) Wprowadzenie w szkole lub plac6wce, kt6ra zgtosHa si~ do projektu stalych 
mechanizm6w polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem. 

B) 3 razy wi~cej niz zatozono dla omawianego okresu . 
e) Wydano dwa razy wi~cej ulotek informacyjnych o projekcie niz zaktadano, bez zwi~kszania koszt6w 
zadania publicznego. 
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W 2015 r. zrealizowano nast~pujqce dziatania: 
1. Lokalne konferencje inauguruj(\ce Program: 
W 2015 r. odbyto si~ 8 konferencji, ktorych celem byta inauguracja i promocja 
Programu, przekazanie informacji o mozl iwosci udziatu szkot i placowek 
w Programie, a takze prezentacja dost~pnych narz~dzi edukacyjnych i metod pracy. 
Uczestnikami konferencji byli pracownicy placowek, a takze przedstawiciele innych 
instytucji - kuratoriow oswiaty, placowek doskonalenia nauczycieli , poradni 
psychologiczno-pedagogicznych, jednostek samorzqdu terytorialnego, organow 
prowadzqcych szkoty i placowki, policji , strazy miejskiej, organizacji pozarzqdowych, 
zespotow interdyscyplinarnych, organizacj i pozarzqdowych , wojewodzkich zespotow 
koordynujqcych Program, Zespotu Koordynujqcego przy Ministrze Edukacji Narodowej , 
liderow profilaktyki przemocy i agresji oraz mediow. 

Podczas konferencji uczestnicy otrzymywali bezptatne materiaty konferencyjne- ulotk~ 

informujqcq o Programie, kwartalnik ,Dziecko krzywdzone" - Ogolnopolska diagnoza 
problemu przemocy wobec dzieci i ,Bezpieczenstwo dzieci onl ine. Kompendium dla 
rodzicow i profesjonalistow", pia kat telefonu zaufania dla dzieci i mtodziezy 116 111 
oraz plakat infolin ii dla rodzicow i nauczycieli w sprawie bezpieczenstwa dzieci 
800 100 100, a takze karty - ulotki dla dzieci i mtodziezy 116 111 . 

2. Szkolenia startowe i problemowe dla przedstawicieli szk6f i plac6wek: 
Szkolenia startowe prowadzone byto dla 25 grup przedstawicieli szkot i placowek. 
Celem szkolenia byto zapoznanie uczestnikow ze standardami ochrony dzieci przed 
krzywdzeniem i wyposazenie uczestnikow w wiedz~ z zakresu tworzenia polityki 
ochrony dzieci przed przemocq. Waznym celem byt rozwoj umiej~tnosci z zakresu 
tworzenia systemowych rozwiqzan na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem 
w szkole i placowce. Zgodnie z zatozeniem szkolenie zorganizowano dla 10 grup 
w Warszawie, a dla 15 grup - w innych miastach (todz, Radom, Tarnow, Krakow, 
Bydgoszcz, Szczecin , Biatystok i Wrodaw). 
Szkolenia problemowe obejmowaty zagadnienia dotyczqce identyfikacji czynnikow 
i symptomow krzywdzenia dzieci , podejmowania interwencji w przypadku krzywdzenia 
dzieci, przemocy rowiesniczej, profilaktyki przemocy i wykorzystywania dzieci, 
bezpieczenstwa dzieci i mtodziezy w lnternecie, profilaktyki cyberprzemocy 
i prawnych aspektow ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Szkolenia problemowe 
przygotowywaty realizatorow do przeprowadzenia zaj~c edukacyjnych dla uczniow 
i wychowankow. W poszczegolnych wojewodztwach przy planowaniu tematow szkolen 
uwzgl~dniono potrzeby pracownikow szkot i placowek wynikajqce z badania 
sondazowego przeprowadzonego w 2014 r. 

3. Stworzenie oferty e-learningowej i prezentacji multimedialnych: 
Przygotowano kompleksowq ofert~ multimedialnq obejmujqcq prezentacje 
multimedialne z dzwi~kiem przeznaczone gtownie do pracy grupowej i pakiety 
e-learningowe przeznaczone gtownie do pracy indywidualnej . Oferta multimedialna 
obejmuje 6 kursow e-learningowych i 6 prezentacji multimedialnych, ktore b~dq 

pomocne we wdrazaniu standardow ochrony dzieci. Zakres merytoryczny oferty 
obejmuje nast~pujqce tematy: 
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1) standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem oraz tworzenie polityki ochrony dzieci 
przed krzywdzeniem ; 

2) prawne aspekty ochrony dzieci przed krzywdzeniem, w tym procedura ,Niebieskie 
Karty"; 

3) rozpoznawanie symptom6w krzywdzenia dzieci ; 
4) podejmowanie interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci; 
5) przemoc r6wiesnicza ; 
6) bezpieczer'lstwo dzieci i mfodziezy w lnternecie. 

Multimedialne prezentacje z dzwi~kiem umozliwiq przeprowadzenie szkoler'l dla rad 
pedagogicznych w szkofach i plac6wkach. 

Pakiety e-learningowe Sq alternatywq dla szkoler'l tradycyjnych . Zostafy 
udost~pnione na platformach edukacyjnych: www.bezpiecznaszkola.men.gov.pl 
i www.chronimydzieci.pl do bezpfatnego korzystania. Pakiety e-learningowe umozliwiq 
ukor'lczenie szkolenia lub kursu znacznie wi~kszej liczbie os6b, niz w przypadku 
szkoler'l tradycyjnych . Uzupefniajq tresci zawarte w prezentacjach oraz pojawiajq si~ 
w nich cwiczenia do samodzielnego wykonania przez uzytkownika. 

4. Organizacja sieci jednostek wspierajc:tcych dziafania lokalne - Studium 
Przeciwdziafania Krzywdzeniu Dzieci: 

Do tworzenia sieci zaproszone zostafy instytucje i podmioty majqce doswiadczenie 
i aktywnie dziafajqce na rzecz przeciwdziafania agresji i przemocy wsr6d dzieci , m.in. 
organizacje pozarzqdowe, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz osrodki 
pomocy spofecznej . Zaproszono do udziafu przeszkolonq grup~ lider6w profilaktyki 
agresji . Dla przedstawicieli organizacji tworzqcych siec zorganizowane zostafy dwie 
r6wnolegfe edycje studium, kt6rego celem byfo przygotowanie przedstawicieli tych 
organizacji i instytucji do przeszkolenia pracownik6w szk6f i przedszkoli w zakresie 
pefnienia przez nich funkcji lokalnych plac6wek wparcia. 
Udziaf w kursie oraz dost~p do materiaf6w szkoleniowych byf dla uczestnik6w 
bezpfatny. 

5. Pikniki edukacyjne dla dzieci i mfodziezy na temat bezpieczenstwa: 
FDN zorganizowafa 9 lokalnych piknik6w edukacyjnych dla uczni6w i wychowank6w 
w Lublinie Krakowie, Poznaniu , Radzyniu Podlaskim, Tarnowie, Warszawie, 
Biafymstoku, Nowej Soli i Sfupsku. Lokalne pikniki edukacyjne przeznaczone byfy dla 
uczni6w i wychowank6w, podczas kt6rych uczestnicy mogli zdobyc wiedz~ z zakresu 
profilaktyki agresji i przemocy, w tym r6wniez cyberprzemocy, profilaktyki zachowar'l 
ryzykownych oraz sposob6w radzenia sobie w sytuacjach trudnych . W piknikach udziaf 
wzi~fo blisko 4 500 os6b. 

6. Dostosowanie portalu ,Chronimy Dzieci" do urzc:tdzen mobilnych: 
W ramach zadania publicznego portal www.chronimydzieci.pl zostaf dostosowany do 
urzqdzer'l mobilnych. Dostosowanie wiqzafo si~ ze zmianq szaty graficznej oraz 
z rozszerzeniem wybranych funkcjonalnosci , takich jak przeglqdanie mapy plac6wek, 
czy wyszukiwarka mobilna. 
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7. Opieka merytoryczna nad plac6wkami, organizowanie procesu 
certyfikacyjnego i certyfikacja: 

Szkofy i plac6wki, kt6re zgfosHy si~ do realizacji projektu od samego poczqtku 
otoczone byfy opiekq merytorycznq. Zesp6f projektowy organizowaf proces edukacyjny 
dla uczestnik6w projektu, wspieraf szkofy i plac6wki we wd razaniu standard6w ochrony 
dzieci przed krzywdzeniem oraz koordynowaf dziatania. 

W 2015 r. do projektu FDN zgtosHo si~ 2 095 szk6f i plac6wek. Od momentu 
zgfoszenia, szkofy i plac6wki otoczone byfy opiekq merytorycznq zespotu projektowego 
utworzonego przez FDN. W skfad zespofu projektowego weszli : specjalista 
ds. wsp6fpracy ze szkofami lub plac6wkami , dw6ch asystent6w programowych 
wspierajqcych organizacj~ dziafan adresowanych do szk6f lub plac6wek oraz prawnik 
i specjal ista ds. platformy- portalu edukacyj nego ,Chronmy Dzieci". W 2015 r. 98 szk6f 
i plac6wek wystqpifo o certyfikat. Pozytywny rezultat przystqpienia szk6f do projektu 
wynikaf z dobrej wsp6tpracy z wojewodami, kuratorami oswiaty, lokalnymi 
samorzqdami, wojew6dzkimi zespofami koordynujqcymi Program i innymi instytucjami 
oraz organizacjami pozarzqdowymi wsp6fpracujqcymi ze szkofami i plac6wkami 
w zakresie poprawy bezpieczenstwa dzieci i mfodziezy. 

8. Ewaluacja dzialan - efekty: 
Podejmowane dziafania podlegaty biezqcej ewaluacj i - uczestnicy wypefniali ankiety 
ewaluacyjne po kazdym ze szkolen . Ewaluacji podlegaty r6wniez konferencje. 
Ponadto, przeprowadzono badanie opinii na temat projektu i jego efekt6w wsr6d 
przedstawicieli szk6f i plac6wek biorqcych w nim udziat. Badanie prowadzono 
za posrednictwem ankiety wypefnianej online. Za najwi~ksze korzysci zwiqzane 
z przystqpieniem do projektu pn . ,Chronmy Dzieci" respondenci uznali mozliwosc 
wdrazania sprawdzonych rozwiqzan oraz zdobycia nowej wiedzy i umiej~tnosci. 

Wi~kszosc respondent6w uznafo, ze w czasie real izacji projektu nastqpHa poprawa 
funkcjonowania szk6f i plac6wek w zakresie ochrony dzieci przed agresjq i przemocq. 

Na obecnym etapie rezultaty ilosciowe i jakosciowe oceniane byty poprzez 
przeprowadzone badania opin ii szk6f i plac6wek realizujqcych projekt. 

Realizacja zadania publicznego pozwolifa na osiqgni~cie nast~pujqcych rezultat6w: 

Rezultaty jakosciowe: 

1) Zwi~kszenie skutecznosci dziafan wychowawczych i profilaktycznych na rzecz 
bezpieczenstwa i tworzenia przyjaznego srodowiska w szkofach i plac6wkach 
poprzez wdrozenie standard6w ochrony dzieci przed krzywdzeniem - sposr6d 
plac6wek, kt6re wzi~fy udziat w badaniu 61% jest w trakcie wypetniania 
standard6w, 6% wdrozyto wszystkie z nich, lecz nie ztozyto jeszcze wniosku 
o certyfikat , 2% oczekuje na przyznanie certyfikatu, a 7% juz go posiada. 
Co czwarta (24%) plac6wka znajduje si~ na poczqtkowym etapie Programu, co 
oznacza , ze wypetnHa ankiet~ autoewaluacyjnq, ale nie rozpocz~ta wdrazania 
standard6w; 
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2) Mozliwosc uzyskania przez szkofy i plac6wki certyfikatu potwierdzajqcego 
spefnianie mi~dzynarodowych standard6w ochrony dzieci przed krzywdzeniem, 
co daje mozliwosc podniesienia jakosci pracy plac6wki oraz jej prestizu , a takze 
gwarantuje, ze w plac6wce przestrzegane set okreslone procedury; 

3) Wzrost wiedzy profesjonalist6w pracujqcych z dziecmi i mfodziei:ct na temat 
rozpoznawania i podejmowania dziafan w sytuacji zagrozenia krzywdzeniem 
dziecka oraz wzrost swiadomosc pracownik6w szk6f i plac6wek, a takze 
rodzic6w na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem, w tym reagowania na 
krzywdzenie dzieci. Dane z ankiet w zdecydowanej wi~kszosci swiadczct 
o tym, ze wiedza przekazywana podczas szkolen byfa dla uczestnik6w nowa 
(95%). Za wazny aspekt przystqpienia do Programu wiele plac6wek uznafo 
obj~cie edukacjq wszystkich pracownik6w plac6wek; 

4) Rozw6j umiej~tnosci nauczycieli w zakresie edukacji dzieci i mfodziezy na temat 
profilaktyki krzywdzenia dzieci. W badaniu ewaluacyjnym uczestnicy wysoko 
ocenili efekty szkolenia. Uznali , ze nabyta wiedza b~dzie przydatna w ich 
praktyce zawodowej ; 

5) Poszerzenie dost~pu do sprawdzonych narz~dzi edukacyjnych i szkolen na 
platformie oraz stworzenie sieci wsparcia dla szk6f i plac6wek, kt6re przyst~pujq 
lub realizujq Program ; 

6) Poprawa spofecznego funkcjonowania dzieci i mfodziezy w srodowisku 
r6wiesniczym, dzi~ki podejmowanym dziafaniom profilaktycznym. Sposr6d 
plac6wek obecnie wdrazajqcych standardy, 75% z nich podj~fo si~ edukowania 
dzieci na temat problemu agresj i i przemocy. Dzi~ki opracowanym i dost~pnym 
scenariuszom zaj~c oraz innym narz~dziom edukacyjnym zgromadzonym na 
platformie edukacyjnej , nauczyciele majq mozliwosc prowadzenia zaj~c 

dotyczqcych profilaktyki krzywdzenia dla r6znych grup wiekowych; 
7) Wypromowanie systemu rekrutacji wszystkich pracownik6w i wolontariuszy do 

szk6f i plac6wek uwzgl~dniajqcego : przygotowanie zawodowe, w tym 
umiej~tnosci rozpoznawania symptom6w krzywdzenia dziecka, a taki:e 
udzielania pomocy dziecku i rodzinie oraz niekaralnosc; 

8) Zwi~kszenie poczucia bezpieczenstwa dzieci i mfodziezy w szkofach 
i plac6wkach edukacyjnych oraz zmniejszenie nasilenia szkodliwych zjawisk 
spofecznych wzgl~dem dzieci i z udziafem dzieci (cyberprzemoc, przemoc, 
wykorzystywanie seksualne, zaniedbanie i przemoc psychiczna) . 
W plac6wkach wdrazajqcych standardy, 63% os6b uznafo, i:e w czasie realizacji 
projektu nastqpifa poprawa funkcjonowania szkofy lub plac6wki 
w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Korzystna zmiana wynika 
z uporzctdkowania procedur obowictzujqcych w szkofach i plac6wkach i zdobytej 
wiedzy z zakresu problematyki przeciwdziafania agresji i przemocy wobec dzieci. 

Rezultaty ilosciowe: 

W 2015 r. osiqgn i~te zostafy wszystkie zakfadane rezultaty ilosciowe. Niekt6re 
wskazniki liczbowe zostafy przekroczone: 

1) Zorganizowano 8 konferencji Uedna - og61nopolska inaugurujqca projekt i 7 
wojew6dzkich). Suma uczestnik6w wszystkich konferencji wyniosfa 1 061 os6b; 
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2) Przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli o fqcznej liczbie 680 godzin. Liczba 
uczestnik6w wszystkich szkolen wyniosfa 1 389 os6b; 

3) Odbyfy si~ 2 edycje 80-godzinnego studium przeciwdziafania krzywdzeniu dzieci 
dla 32 os6b, kt6re w srodowisku lokalnym wspierac b~dq szkofy i plac6wki we 
wdrazaniu standard6w; 

4) Odbyfo si~ 9 piknik6w edukacyjnych dla dzieci i mfodziezy z zakresu 
bezpieczenstwa (3 dodatkowe) , w kt6rych uczestniczyfo bl isko 4,5 tys. os6b; 

5) Przygotowano 6 prezentacji multimedialnych oraz 6 kurs6w e-learning, kt6re 
umieszczono na platformie do pobrania; 

6) Zarejestrowafo si~ 2 092 szk6f i plac6wek na portalu : www.chronimydzieci .pl ; 
7) 90 plac6wek uzyskafo certyfikat ,Chronimy Dzieci" potwierdzajqcy wdrozenie 

w szkole lub plac6wce polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem 
i standard6w; 

8) 498 plac6wek wzi~fo udziaf w badaniu opinii na temat projektu . 

Finansowanie: 

Na zadanie przeznaczono kwot~ 700 899, 22 zf. Wydatkowano kwot~ w wysokosci 
699 958,71 zf, a kwot~ w wysokosci 940,51 zf zwr6cono w terminie do budzetu MEN. 
FDN przedstawifa w terminie sprawozdania merytoryczne oraz finansowe 
z otrzymanej dotacji , po zakonczeniu rea lizacji zadan w 2015 r. 

Projekt zgodnie z Harmonogramem Programu w 2015 r. trwaf cafy rok 2015. 

Ill. ,Rozwijanie i wspieranie profilaktyki r6wiesniczej w szkolach 
i plac6wkach w ramach wsp61pracy mi~dzyresortowej Ministerstwa Edukacji 
Narodowej i Komendy Gl6wnej Policji. 

Zadanie to byfo kontynuacjq wsp6fpracy m i~dzyresortowej mi~dzy MEN a Komendq 
Gf6wnq Policj i oraz Ministerstwem Spraw Wewn~trznych i byfo realizowane poprzez 
program Komendy Gf6wnej Policj i Profilaktyka a Ty (PaT) oraz jego projekty 
szczeg6fowe pn. Profilaktyka a Ty/Edukacja (PaT/E), Og61nopolski Gfos Profilaktyki 
,Zryw Wolnych Sere", X Og61nopolski Przystanek PaT, Regionalne Przystanki PaT 
oraz Profilaktyka a Ty/Mfodziez (PaT/M) . 

W 2015 r. realizacja tego zadania obj~fa : 

1) Utworzenie mfodziezowych grup teatralno-profilaktycznych w Tarnowie 
i Gorzowie Wielkopolskim oraz przygotowan ie spektaklu edukacyjno
profilaktycznego ,Sekret" z przesfaniem do mfodziezy, ze nie nalezy uzywac 
substancji psychoaktywnych; 

2) Premiery i pokazy przedpremierowe spektaklu edukacyjno-profilaktycznego 
,Sekret" z udziafem rodzic6w aktor6w, nauczycieli , uczni6w i wychowank6w oraz 
lokalnej spofecznosci , a takze przeprowadzenie dziafan PaT/M z mfodziezq 
szkolnq; 
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3) Przygotowanie ekspert6w PaT: nauczycieli i policjant6w do dzialan w programie 
PaT; Przygotowanie realizacji projektu w wojew6dztwie malopolskim i lubuskim; 

4) Promowanie idei programu PaT i projektu PaT/E w mediach oraz w lnternecie; 
5) Przygotowanie poradnika metodycznego projektu PaT/E dla nauczycieli 

i policjant6w; 
6) Przygotowanie i realizacja projektu Og61nopolskiego Glosu Profilaktyki ,Zryw 

Wolnych Sere" oraz X Og61nopolskiego Przystanku PaT na Stadionie 
Narodowym dla 11 tys. uczestnik6w z calej Polski i z zagranicy; 

7) Przygotowanie i realizacja Regionalnych Przystank6w PaT szkolen 
mlodziezowych lider6w PaT: 
a) II Pomorski Przystanek PaT w Sztumie, 
b) Ill Kujawsko-Pomorski Przystanek PaT w Toruniu, 
c) II Opalski Przystanek PaT w K~dzierzynie Kozlu , 
d) VI Slqski Przystanek PaT w Rudzie Slqskiej , 
e) Mazowiecko-Lubelski Przystanek PT w Siedlcach i Radzyniu Podlaskim, 
8) Przygotowanie ,Poradnika zawierajqcego wystandaryzowane zasady 
wsp6lpracy szk6l i plac6wek z Policjq". 

Realizacja dziafan podzielona zostafa na VII etap6w. 

Rezultaty jakosciowe: 

1) Zaangazowanie samorzqd6w lokalnych w dziafania na rzecz poprawy 
bezpieczenstwa dzieci i mlodziezy; 

2) Zaangai:owanie mlodziei:y na rzecz profilaktyki r6wiesniczej w swoim 
postaw 
wobec 

srodowisku, promocja zdrowego stylu zycia, wzmacnianie 
prospofecznych i zachowan asertywnych wsr6d mlodziezy szkolnej 
zjawisk patologii spofecznej , zmniejszenie wykluczenia spolecznego, wzrost 
poczucia bezpieczenstwa w szkolach; 

3) Zdobycie praktycznych umiej~tnosci nauczycieli, animator6w i 
w podejmowaniu profilaktyki r6wiesniczej dzi~ki szkoleniom 
oraz wyposazenie ich w narz~dzia dydaktyczne, m.in. Poradnik 

PaT/E, 

policjant6w 
eksperckim 

Metodyczny 

4) Wzrosfa aktywizacja spofeczna uczni6w w lokalnych srodowiskach na rzecz 

profilaktyki r6wiesniczej; 
5) Projekt PaT/E zwi~kszyf zdolnosc mlodziei:y do odkrywania i samorealizacji ich 

pasj i; 
6) Nastqpifo wzmocnienie dzialan z zakresu profilaktyki uniwersalnej skierowanej 

do wszystkich uczni6w, nauczycieli, rodzic6w i przedstawicieli samorzqd6w 
lokalnych oraz lokalnych spofecznosci; 

7) Zebrane opinie w Tarnowie, Krakowie, Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej G6rze 
od uczni6w i wychowank6w na temat dzialan profilaktycznych zdecydowanie 
potwierdzajq, ze dziafania interaktywne, integrujqce r6wiesnik6w poprzez tw6rczq 
profilaktyk~ Sq najbardziej oczekiwanq przez mfodziei: metodq profilaktycznq. 

Rezultaty ilosciowe: 
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1) 106 400 uczestnik6w wzi~fo udziaf w dziafaniach PaT, w tym w projekcie PaT/E, 
utworzono kolejnych 10 mfodziezowych grup PaT10l; 

2) Blisko 1 tys . uczni6w uczestniczyfo w projekcie PaT/E i PaT/M; 
3) Blisko 94 400 uczestnik6w wzi~fo udziaf w wydarzen iu Og61nopolski Gfos 

Profilaktyki ; 
4) 11 tys. uczestnik6w wzi~fo udziaf w jubi leuszowym X Og61nopolskim Przystanku 

PaT na Stadionie Narodowym w Warszawie; 
5) 964 uczni6w i wychowank6w wyrazHo op i ni~ na temat skutecznych dziafan 

profilaktycznych w szkofach i plac6wkach ; 
6) Odbyfo si~ 8 narad z kuratorami oswiaty, policjq i administracjq samorzqdowq 

w projektach: PaT/E oraz Regionalnych Przystankach PaT; 
7) Ponad 4 tys. uczni6w i pedagog6w wzi~fo udziaf w powiatowych i regionalnych 

Przystankach PaT; 
8) Przeprowadzono fqcznie 2 szkolenia dla 100 nauczycieli w wojew6dztwie 

mafopolskim i lubuskim ; 
9) Przeprowadzono 7 szkolen lider6w PaT w wojew6dztwie slqskim , wielkopolskim , 

lubelskim, podkarpackim , swi~tokrzyskim , pomorskim oraz szkolenie 
og61nopolskie; 

1 0) W projekty zaangazowafo si~ 16 miast i gmin, na terenie kt6rych odbywafy si~ 
dziafania ; 

11) Blisko 100 jednostek samorzqd6w terytorialnych i komend miejskich oraz 

powiatowych policji uczestniczyfo we wszystkich dziafaniach PaT w 2015 r. 

Finansowanie: 
Komenda Gf6wna Policji zfozyfa sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania . 
W 2015 r. na zadanie zostafa przeznaczona kwota w wysokosci 700 tys. zf. Kwota 
wykorzystanej dotacji wyniosfa 699 750,00 zf. Zwr6cono w termin ie kwot~ 250,00 zf. 
Projekt zgodnie z Harmonogramem Programu w 2015 r. trwaf przez cafy rok 2015. 

IV. ,Dzialania edukacyjne i profilaktyczne skierowane do dzieci i mlodziezy 
z zakresu bezpieczenstwa przeciwpozarowego." 

W ramach Programu Komendy Gf6wnej Panstwowej Strazy Poi:arnej , zwanej dalej 
,KGPSP", przeprowadzono nast~pujqce dziafania edukacyjne: 

1. Zorganizowano dwa konkursy, kt6rych celem byfo promowanie wiedzy 
o bezpieczenstwie oraz ksztaHowanie prawidfowych postaw dzieci i mfodziei:y: 
1) Og61nopolski Konkurs Plastyczny pn . ,Bezpieczenstwo 

i rozwaga - tego od Ciebie kazdy wymaga!". Centralny finaf konkursu odbyf 

10
l Zrod!a danych: wyniki badan przeprowadzonych podczas real izacji projektow w 2015 r. 

w wojewodztwach : ma!opolskim (Tarnow, Krakow) , lubuskim (Gorzow Wlkp., Zielona Gora) ; Listy obecnosci ; 
Sprawozdanie koncowe podmiotow realizujqcych projekty edukacyjne ; Wyniki badan projektowych ,M!odziez 
o narkotykach i profilaktyce". 
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si~ w dniu 17 czerwca 2015 r. w siedzibie KGPSP. Komisja Konkursowa 
wyfonHa laureat6w w kategoriach : 
• I- uczniowie klas I-III szk6f podstawowych; 
• II - uczniowie klas IV-VI szk6f podstawowych; 
• Ill - uczniowie gimnazj6w; 
• IV - uczniowie szk6f specjalnych, specjalnych osrodk6w szkolno

wychowawczych i swietlic terapeutycznych (do 18 r oku zycia) ; 

2) Konkurs na kalendarz dotyczqcy bezpieczenstwa pn. ,To warto wiedziec". 

Dziafania zorganizowafy jednostki organizacyjne Panstwowych Strazy Pozarnych, 
starostw powiatowych, urz~d6w wojew6dzkich i wydziaf6w zarzqdzania 
kryzysowego. Na odwrocie sctennego kalendarza plakatowego KGPSP 
zamieszczono porady, kt6re dotyczyfy ratowania pfonqcego czfowieka, zachowania 
podczas burzy, zanieczyszczenia srodowiska naturalnego oraz przeznaczenia 
gasnic w domach. 
Wyfon iono 20 laureat6w. Zwyci~zcy konkursu otrzymali nagrody oraz listy 
gratu lacyjne KGPSP. 

2. W maju 2015 r. na terenie cafego kraju przeprowadzone zostafy ,Dni Otwartych 
Straznic". Wszystkie szkofy i plac6wki edukacyjne zainteresowane projektem 
miafy mozliwosc odwiedzenia jednostek ratowniczo-gasniczych na swoim terenie 
i zapoznania si~ z pracq strazaka oraz wyposazeniem straznic. Podczas ,Dni 
Otwartych Straznic" odbyfo si~ takze wiele spotkan ze strazakami , kt6rzy 
przekazywali uczniom i wychowankom informacje z zakresu szeroko 
rozumianego bezpieczenstwa - wskazywal i na potencjalnie niebezpieczne 
sytuacje, z kt6rymi mogq si~ spotkac kazdego dnia, zwracali uwag~ na 
ewentualne zagrozenia i zachowania oraz instruowali jak nalezy post~powac 
w razie ich wystqpienia. 

3. Na terenie cafego kraju, przy wsp6fpracy i udziale Panstwowej Strazy Pozarnej, 
przeprowadzono kilka tysi~cy pr6bnych ewakuacji w wybranych szkofach lub 
plac6wkach. Pr6bne ewakuacje pofqczone byfy z prezentowaniem wfasciwych 
zachowan podczas ewakuacji , w przypadku wystqpienia pozaru lub innych 
zagrozen niosqcych koniecznosc uzycia sprz~tu ratowniczego. Celem tego 
projektu byfo pogh:~bienie wiedzy uczni6w i nauczycieli w zakresie zasad 
wfasciwego zachowania si~ podczas pozaru oraz koniecznej ewakuacj i. 

Rezultaty jakosciowe: 

Uczniowie i wychowankowie uzyskali wiedz~ pozwalajqcq na prawidfowe zachowania 
w sytuacji wystqpienia zagrozen pozarowych lub kl~sk zywiofowych. 

Rezultaty ilosciowe: 

KGPSP wydafa 25 tys. egzemplarzy ksiqzeczek kolorowanek 
o charakterze edukacyjno-informacyjnym dla przedszkolak6w i uczni6w realizujqcych 
ksztakenie integracyjne. 

Finansowanie: 
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W 2015 r. na zadanie nr IV przeznaczono kwot~ 50 tys . zf, kt6rq wydatkowano 
w cafosci . 

Zadanie, zgodnie z Harmonogramem Programu w 20 15 r., trwafo cafy rok 2015. 

V. Podnoszenie kompetencj i kadry pedagogicznej z zakresu profilaktyki 
przemocy i agresji oraz ksztaftowania zdrowego stylu zycia. 

Dziafania zrealizowane przez ORE 

1. Prowadzenie szkolen dla nowej gru py lider6w profilaktyki z zakresu 
przeciwdzialania przemocy i agresj i. 

Szkolenie zostafo zorganizowane dla specjalist6w poradni psychologiczno
pedagogicznych , plac6wek doskonalenia nauczycieli , wybranych z poszczeg61nych 
wojew6dztw. 
Celem dziafania byfo: 

1) Przeszkolenie kolejnych lider6w w wojew6dztwach (w 2014 r. przeszkolono juz 

grup~ 101 lider6w) , w kt6rych liczba lider6w w stosunku do liczby szk6f byfa 
niewystarczajqca oraz przygotowanie ich do doskonalenia kompetencji 
nauczycieli w zakresie wspierania szk6f plac6wek w dziafaniach 
profilaktycznych z zakresu agresj i i przemocy; 

2) Podniesienie kompetencj i wychowawczych profilaktycznych pracownik6w 

szk6f 
i plac6wek, w szczeg61nosci w zakresie przeciwdziafania agresji r6wiesniczej ; 

3) Zwi~kszen ie wiedzy uczestnik6w na temat skutecznych dziafari 
wychowawczych i profilaktycznych w oparciu o wymian~ doswiadczeri na temat 

sprawdzonych , praktycznych rozwiqzari z zakresu zapobiegania agresji i 

przemocy r6wiesniczej w szkole lub w plac6wce. 

Szkolenie odbyfo s i~ w Warszawie i prowadzone byfo przez trener6w i specjalist6w 
z zakresu profilaktyki agresji i przemocy wsr6d dzieci i mfodziezy. Podczas szkolenia 
wykorzystano metod~ warsztatu oraz wykfadu interaktywnego. Poruszane tresci 
dotyczyfy agresji i przemocy r6wiesniczej w zakresie diagnozy, przejaw6w 
i konsekwencji , z uwzgl~dn ieniem specyficznych mechanizm6w zaangazowania 
w agresj~ r6wiesn iczq uczni6w ze SPE oraz wspierania szk6f w dziafaniach dla 
poprawy bezpieczeristwa. 

Dodrukowano trzy publikacje dotyczqce profilaktyki zachowari ryzykownych wsr6d 
dzieci i mfodziezy, kt6re stanowiq pomoc w real izacji zdari zwiqzanych ze szkoleniem : 

1) ,Agresja i przemoc w szkole. Czyl i co powinnismy wiedzie6, a by skutecznie 
dziafa6". Publikacja prezentuje sposoby tworzenia szkolnego systemu 
przeciwdziafania agresji i przemocy r6wiesniczej , na kt6re skladajq si~ dziafania 
profilaktyczne oraz interwencyjne; 

2) ,Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki". 
Publikacja odnosi si~ do standard6w dziafari profilaktycznych podejmowanych 
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wobec dzieci i mfodziezy szkolnej . Uwzgl~dnia informacje na temat czynnik6w 
ryzyka oraz czynnik6w chroniqcych, klasyfikacji i definicji poziom6w profilaktyki. 
Poruszone w niej zostafy kwestie dotyczqce warunk6w skutecznosci program6w 
wdrazanych w szkofach ; 

3) ,Vademecum skutecznej profilaktyki problem6w m~odziezy" . Publikacja 
w kompleksowy spos6b okresla mozliwosci real izacji zadan profilaktycznych 
na poziomie jednostek samorzqdu terytorialnego w zakresie problem6w 
mfodziezy poprzez skuteczne dziafania profilaktyczne w ramach profilaktyki 
zintegrowanej . 

Publikacje b~dq przekazywane pracownikom systemu oswiaty, kt6rzy b~dq 

uczestniczyli w szkoleniach i konferencjach organizowanych w ramach Programu. 

Rezultaty jakosciowe: 

1) Stworzenie grupy lider6w w poszczeg61nych wojew6dztwach , kt6rzy zostali 
przygotowani na wspieranie szk6f i plac6wek w dziafaniach profilaktycznych, 
prowadzonych w formie szkolen dla rad pedagogicznych i warsztat6w dla 

nauczycieli ; 
2) Zwi~kszenie kompetencji wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli 

i wychowawc6w, uczestniczqcych w r6znych formach doskonalenia; 

3} Zwi~kszenie poziomu wiedzy nauczycieli na temat m.in . bullyingu oraz agresji 
r6wiesniczej i przeciwdziafania im. 

Rezultaty ilosciowe: 

1) Przeszkolono 51 lider6w profilaktyki , kt6rzy zostali zobowic:tzani 
do przeprowadzenia przynajmniej 1 szkolenia dla rady pedagogicznej z zakresu 
ww. tematyki ; 

2) 51 rad pedagogicznych zostanie przeszkolonych do konca roku szkolnego 

2015/2016. 

2. Zorganizowanie konferencji pn. ,Przeciwdzialanie przemocy 
wobec dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
og61nodost~pnej" cz. II. 

r6wiesniczej 
w szkole 

Konferencja skierowana zostafa do specjal ist6w poradni psychologiczno
pedagogicznych, plac6wek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz 
dyrektor6w i specjalist6w ze szk6f. Konferencja by~a kontynuacjq dziafan z 2014 r. 

W konferencji w 2015 r. skupiono uwag~ na dziafaniach wychowawczych, kt6re 
powinny bye skierowane do wszystkich dzieci, jednak w szczeg61nosci tych dzieci , 
kt6re byfy swiadkami agresji i przemocy. Celem szkolenia byfo ponadto: 

1) Poszerzenie wiedzy z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej ; 
2) Poznanie praktycznych rozwiqzan w pracy wychowawczej sfuzqcych 

przeciwdziafaniu przemocy r6wiesniczej; 
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3) Przedstawienie skutecznych sposob6w post~powania nauczycieli , rodzic6w 
i pracownik6w szkofy w sytuacjach wyst~powan ia przemocy r6wiesniczej ; 

4) Wymiana doswiadczen oraz upowszechnianie idei edukacji wfqczajqcej . 

Wykfadowcy om6wili sprawdzone sposoby skutecznej pracy wychowawczej 

z klasq, potrzeb~ budowania relacji m i~dzy uczniami w celu ksztaftowania 
bezpiecznego klimatu spofecznego klasy, kt6ry w badaniach naukowych uznany jest za 
jeden z czynnik6w chroniqcych wobec wyst~powan ia zjawiska przemocy r6wiesniczej . 
Poddane zostafy analizie zagadnienia dotyczqce funkcjonowania ucznia ze SPE w roli 
ofiary i sprawcy, jak r6wniez roli r6wiesnik6w jako obserwator6w zjawiska przemocy. 
Poszukiwano skutecznych sposob6w wspierania wszystkich czfonk6w 
zaangazowanych grup. W ramach warsztat6w uczestnicy opracowali rekomendacje 
sfuzqce podejmowaniu przez nauczyciel i, rodzic6w oraz specjalist6w skutecznych 
dziafan w sytuacjach wyst~powan ia przemocy wobec uczni6w ze SPE w szkofach 
i plac6wkach : 

1) istnieje potrzeba przygotowania/doskona lenia nauczycieli w zakresie 
planowania i wdrazania systemowych dziafan wychowawczych sfuzqcych 
tworzeniu bezpiecznego i wspierajqcego klimatu w szkofach og61nodost~pnych ; 

2) konieczne jest systematyczne badanie skutecznosci program6w 
profilaktycznych i wychowawczych realizowanych w szkofach oraz promowanie 
dobrych praktyk szkolnych ; 

3) istnieje potrzeba doskonalenia kompetencji dyrektor6w i nauczycieli w zakresie 
budowania cafosciowej pol ityki szkofy, by sfuzyfa szeroko poj~temu 
bezpieczenstwu ; 

4) nalezy zadbac o podnoszenie kompetencji wszystkich czfonk6w spofecznosci 
szkolnej w zakresie efektywnej wsp6fpracy sfuzqcej sp6jnosci dziafan 
podejmowanych przez srodowisko domowe i szkolne. 

Wartosc merytoryczna konferencj i oraz jej aspekt praktyczny zostafy wysoko ocenione 
przez uczestnik6w. W wyniku anal izy wn iosk6w przekazanych w arkuszach 
ewaluacyjnych dostrzezono potrzeb~ pogf~bienia zagadnien z zakresu profilaktyki 
przemocy wobec uczni6w ze SPE. 
Na stronach internetowych MEN i ORE, zamieszczono publ i kacj~ pokonferencyjnq: 
,Przemoc r6wiesnicza wobec dzieci ze SPE, cz~sc 2".11 l 

Rezultaty jakosciowe: 

1) Wzrost kompetencji os6b uczestniczqcych w szkolen iu; 
2) Opracowanie rekomendacj i dla nauczycieli, rodzic6w, specjalist6w 

i upowszechnianie ich poprzez strony internetowe MEN i ORE. 

Rezultaty ilosciowe: 
106 os6b zostafo przeszkolonych z zakresu problematyki przeciwdziafania przemocy 
r6wiesniczej wobec uczni6w ze SPE; 

n) http://www.ore.edu.pl/wvdzialv/specialnvch-potrzeb-edukacvinvch/6489-przemoc-rowiesnicza-wobec
dzieci-ze-SDe-
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3. Zorganizowanie szkolen dla pracownik6w plac6wek doskonalenia nauczycieli 
z zakresu funkcjonowania pracy z uczniami ze SPE, w tym 
niepelnosprawnymi. 

Szkolenie skierowane zostalo do pracownik6w plac6wek doskonalenia nauczycieli oraz 
poradni psychologiczno-pedagogicznych. Celem szkolenia bylo: 

1) Podniesienie kompetencj i przedstawicieli plac6wek doskonalenia nauczycieli 
m. in. w zakresie znajomosc1 skutecznych sposob6w reagowania 
w sytuacjach wyst~powania przemocy r6wiesniczej; 

2) Poszerzenie wiedzy uczestnik6w m.in. w zakresie metod pracy z uczniami ze 
SPE, w tym niepelnosprawnymi oraz wlqczania tych uczni6w do szk6l 
og61nodost~pnych; 

3) Przygotowanie lider6w z zakresu edukacji wlqczajqcej oraz profilaktyki agresji 
i przemocy wsr6d dzieci i mlodziezy, w tym uczni6w ze SPE, kt6rzy b~dq 
przekazywac zdobytq wiedz~ w szkolach na terenie swoich wojew6dztw podczas 
szkolen dla rad pedagogicznych; 

4) Wymiana doswiadczen oraz upowszechnianie idei edukacji wlqczajqcej; 
5) Upowszechnienie informacji na temat skutecznych metod przeciwdzialania 

przemocy wobec uczni6w ze SPE; 
6) Upowszechnienie wsr6d pracownik6w plac6wek publikacji dotyczqcych metod 

pracy z uczniami ze SPE. 

Szkolenia odbyly si~ w Warszawie i prowadzone byly przez trener6w i ekspert6w 
z zakresu edukacji wlqczajqcej oraz profilaktyki agresji i przemocy wsr6d dzieci 
i mlodziezy. Podczas szkolen wykorzystano metod~ warsztatowq oraz wyklad 
interaktywny. 
Poruszane tresci dotyczyly: praktycznych aspekt6w wykorzystania przepis6w prawa 
oswiatowego na rzecz wlqczania uczni6w z niepelnosprawnosciq do szk6l 
og61nodost~pnych , identyfikowania potrzeb uczni6w z niepelnosprawnosciami oraz 
dostosowywania skutecznych metod ich zaspokajania, a takze konstruowania 
indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, zwanego dalej , !PET". 
Podkreslono rol~ grupy r6wiesniczej w budowaniu wspierajqcego srodowiska 
szkolnego. Ponadto poszukiwano rozwiqzan sluzqcych nawiqzaniu wsp6lpracy szkoly, 
instytucji zewn~trznych i rodzic6w na rzecz efektywnej edukacji uczni6w 
z niepelnosprawnosciami. W trakcie warsztat6w na temat przeciwdzialania przemocy 
r6wiesniczej w kontekscie uczni6w ze SPE om6wiono sposoby post~powania 

nauczycieli, rodzic6w i pracownik6w szkoly w sytuacji wyst~powania agresji 
i przemocy. Wypracowano zasady i skuteczne sposoby reagowania na zachowania 
agresywne. 

W ramach szkolenia dodrukowano publikacj~, dotyczqcq pracy z dziecmi 
pochodzqcymi z r6znych kultur, czyli uczniami ze SPE, pn. ,Mi~dzykulturowosc 

w szkole". 

Rezultaty jakosciowe: 
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1) Zwi~kszenie kompetencji realizator6w szkolen z plac6wek doskonalenia 
nauczycieli w zakresie przedmiotowej problematyki do przeprowadzenia 
szkolen dla rad pedagogicznych na swoim terenie; 

2) Stworzenie sieci lider6w oraz umoi:liwienie realizacji szkolen z tego zakresu dla 
szk6f i plac6wek na terenie kai:dego wojew6dztwa. 

Rezultaty ilosciowe: 
1) Przeszkolono 85 przedstawiciel i plac6wek doskonalenia nauczyciel i oraz 

poradni psychologiczno-pedagogicznych z 16 wojew6dztw do udzielania 
wsparcia szkofom i plac6wkom w rozwiqzywan iu trudnych sytuacji ; 

2) Szacuje si~ , i:e zgodnie z zawartym porozumieniem pomi~dzy osobami 
przeszkolonymi a ORE, do dnia 27 maja 2016 r. zostan ie przeszkolonych 
ponad 2 500 nauczycieli z zakresu przedmiotowej problematyki. 

4. Zorganizowanie szkolenia dla pracownik6w plac6wek doskonalenia 
nauczycieli w zakresie przygotowania nauczycieli edukacji 
wczesnoszkolnej do edukacji ruchowej uczni6w w ramach programu ,Maly 
Mistrz". 

Celem szkolenia byfo przygotowanie pracownik6w osrodk6w doskonalenia nauczycieli 
do prowadzenia szkolen dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 
w zakresie edukacji ruchowej uczni6w. 
Podczas procesu rekrutacyjnego wystosowano zaproszenia do wojew6dzkich 
osrodk6w doskonalenia nauczycieli z prosbq o wydelegowanie nauczyciela konsultanta 
lub doradcy metodycznego do spraw wychowania fizycznego i/lub edukacji 
wczesnoszkolnej , do wzi~cia udziafu w szkoleniu . Rekrutacjq obj~to wszystkie 
wojew6dztwa ze szczeg61nym uwzgl~d nieniem wojew6dztwa mazowieckiego, 
slqskiego, lubelskiego i opolskiego, kt6re do tej pory nie przystqpify do projektu ,Mafy 
Mistrz". 
Szkolenie przeprowadzono w formie zaj~c wykfadowych , warsztatowych oraz cwiczen 
praktycznych w budynku szkolnym i w terenie. 
Program szkolenia obejmowaf prezentacj~ zafozen i cel6w projektu oraz zaj~cia 

praktyczne z zakresu zastosowania ciekawych form i metod prowadzenia zaj~c 

ruchowych z dziecmi w mfodszym wieku szkolnym, takich jak: 
• zaj~cia w terenie, 
• wykorzystanie przybor6w nietypowych, 

• cwiczenia sr6dlekcyjne. 
Szkolenie zostafo przeprowadzone przez wykfadowc6w wyi:szych uczelni , trener6w 
sportowych, nauczycieli i doradc6w metodycznych do spraw wychowania fizycznego 
posiadajqcych doswiadczenie w zakresie pracy z uczniem mfodszym. 
Dla uczestnik6w przygotowane zostafy materiafy edukacyjne z zakresu prezentowanej 
tematyki. Do materiaf6w zostafo dofqczone najnowsze wydanie przewodnika dla 
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej ,Mafy Mistrz". Uczestnicy szkolenia zostali 
zobowiqzani do przeprowadzenia szkolen dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na 
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terenie obj~tym dziafalnosciq plac6wki doskonalenia nauczycieli 
sprawozdania z podj~tych dziafan do ORE. 

Rezultaty jakosciowe: 

przesfania 

1) Przygotowanie pracownik6w osrodk6w doskonalenia nauczycieli do prowadzenia 
szkolen dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie wprowadzania 
atrakcyjnych form realizacj i zaj~c w ramach lekcj i wychowania fizycznego; 

2) Docelowo oczekiwany b~dzie wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie edukacj i 
ruchowej , co w perspektywie dfugoterminowej przyniesie zwi~kszenie aktywnosci 
ruchowej dzieci i mfodziezy. 

Rezultaty ilosciowe: 
60 nauczycieli konsultant6w i doradc6w metodycznych z obszaru cafego kraju zostafo 
przeszkolonych w przedmiotowej tematyce. 

Finansowanie: 
ORE przedstawH w terminie sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji 
zleconych zadan. 

W 2015 r. na dziafanie V. Podnoszenie kompetencj i kadry pedagogicznej z zakresu 
profilaktyki przemocy i agresji oraz ksztatlowania zdrowego stylu zycia, zostafa 
przeznaczona kwota 150 tys. zf, z kt6rej wykorzystano kwot~ 140 511 ,35 zt 

Zadania zrealizowano zgodnie z Harmonogramem Programu. 

VI. ,Wsp61praca mi~dzyresortowa". 

W ramach wsp6fpracy mi~dzyresortowej przedstawiciele Zespofu Koordynujqcego przy 
Ministrze Edukacji Narodowej zgfosili zadania do realizacji w 2015 r. wpisujqce si~ 
w cele Programu. 

Zadania realizowane przez wsp6fpracujqce ministerstwa, byfy finansowane 
ze srodk6w pozostajqcych w ich dyspozycji. 

1. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 

W wyniku ogfoszonego przez Ministra Administracj i i Cyfryzacji konkursu na realizacj~ 
zadania publicznego pn. ,Dziafania na rzecz bezpiecznego korzystania 
z lnternetu", realizowane byfy trzy projekty, na kt6re Minister Administracji 
i Cyfryzacji przekazaf fqcznie 1 min zt Wszystkie dziafania zostafy zakonczone w dniu 
15 grudnia 2015 r. Byfy to nast~pujqce projekty: 

1) ,Dziafania na rzecz bezpiecznego korzystania z lnternetu". 
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Projekt by~ realizowany wsp61nie przez Fundacj~ Odkrywc6w lnnowacji i Fundacj~ 
Drabina Rozwoju . Na realizacj~ tego zadania przyznana zostata dotacja 
w wysokosci 500 tys. zt. Zadanie to wyr6zniato si~ innowacyjnym podejsciem do 
tematu konkursu i obejmowato kluczowych odbiorc6w: uczni6w i wychowank6w, 
nauczycieli oraz rodzic6w. W projekcie zostato przeszkolonych 3 420 bezposrednich 
beneficjent6w projektu . 

Projekt obejmowat 3 komponenty: 

wyselekcjonowanie oraz i n tegracj~ istniejqcych materiat6w na temat 
bezpieczenstwa w lnternecie w formie interaktywnej bazy danych; 

• opracowanie standardu bezpieczenstwa onl ine dla plac6wek, kt6rego cz~sciq 
jest Multibook dla dzieci ; 
realizacj~ dziatan edukacyjnych w formie 16 konferencji warsztatowych na 
terenie catej Polski , adresowanych do nauczycieli i rodzic6w. 

Podczas konferencj i przedstawiana byta problematyka zagrozen wyst~pujqcych 
w cyberprzestrzeni oraz przyktady ciekawego, pozytecznego i bezpiecznego 
korzystania z sieci . Zaprezentowany zostat standard bezpieczenstwa oraz baza 
danych. 
Podczas warsztat6w wytoniono od 5 do 10 nauczycieli w kazdym wojew6dztwie, 
kt6rzy zostali Trenerami Bezpiecznego lnternetu . Trenerzy otrzymali pakiet 
materiat6w szkoleniowych i edukacyjnych oraz scenariusze do przeprowadzenia 
zaj~c z kluczowymi odbiorcami projektu, tj . z nauczycielami , rodzicami , dziecmi 
i mtodziezq. 

W ramach projektu powstata dedykowana kluczowym odbiorcom projektu strona 
internetowa http://bezpiecznyinternet.edu.pl/, na kt6rej znajduje si~ interaktywna 
baza danych, publikacja ,Standard bezpieczenstwa online plac6wek oswiatowych" 
oraz Multibook dla dzieci. 

Do realizacji tego zadania powotany zostat interdyscyplinarny zesp6t ekspert6w, 
sktadajqcy si~ z przedstawicieli Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej oraz 
Wyzszej Szkoty Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie , kt6rzy 
merytorycznie wspieral i prace nad bazq informacyjnq oraz standardem. 

2) ,Og61nopolska kampania edukacyjno-prewencyjna ,Ambasadorzy 
Bezpiecznego lnternetu". II Edycja 

Projekt byt realizowany przez Fundacj~ Dla Kultury.pl , a na jego realizacj~ 

przyznano dotacj ~ w wysokosci 300 tys. zt. Zadane to byto kontynuacjq projektu 
zrealizowanego w 2014 r. pn. ,Ambasadorzy bezpiecznego lnternetu". 

W II edycji wykorzystano opracowane w 2014 r. materiaty oraz platform~ 

e-learningowq (www.ambasadorzy.ku lturaonline.pl), kt6re uzupetniono o nowe 
zagadnienia obejmujqce przeciwdziatanie mowie nienawisci oraz takim zjawiskom, 
jak uwodzenie (grooming) , seksting , czy zastraszanie. Projekt real izowany w 2015 r. 
adresowany byt do dzieci w wieku 6-12 lat. W ramach projektu przeprowadzono 
spotkania w bl isko 120 szkotach na terenie catej Polski i przeprowadzono 
multimedialne zaj~cia z ok. 6 tys. dzieci. Priorytetem projektu byty szkoty znajdujqce 
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si~ w miejscowosciach matych, liczqcych do 100 tys. mieszkaric6w. 
W ramach projektu rodzicom przekazano ulotki z zasadami bezpiecznego 
korzystania z lnternetu. Ulotki otrzymali r6wniez nauczyciele szk6t podstawowych, 
dla kt6rych zorganizowano dodatkowo webina rium, tj . szkolenie przez Internet. 
Ponadto dorosli byli zach~cani do przejscia kursu e-learningowego zwiqzanego 
z tematykq projektu. Dziataniom towarzyszyta kampania informacyjno-promocyjna. 

3) ,CHRONMY MtODOSC w SIECI " - projekt na rzecz bezpiecznego korzystania 
z lnternetu przez mtodziez. 

Projekt byt realizowany przez Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej 
INTEGRACJA, na kt6ry podmiot otrzymat dotacj~ w wysokosci 200 tys. zt Zadanie 
adresowane byto gt6wnie do uczni6w i wychowank6w w wieku 14-18 lat z 30 szk6t 
na terenie Polski. Projekt zaktadat bezposrednie przeszkolenie 120 mtodziezowych 
lider6w, kt6rzy obecnie podejmq dalsze szkolenia mtodziezy. Projekt byt r6wniez 
skierowany do kadry pedagogicznej oraz rodzic6w i opiekun6w uczni6w 
i wychowank6w, dla kt6rych przewidziano szkolenia i prelekcje. Z proponowanych 
prelekcji skorzystato ok. 3 tys. rodzic6w. Ponadto, w ramach projektu opracowane 
zostaty specjalistyczne materiaty edukacyjne. Powstata strona internetowa oraz 
przeprowadzono og61nopolski konkurs na tw6rczy projekt zwiqzany z tematykq 
bezpiecznego korzystania z lnternetu.12l 

W ramach ww. projekt6w zaplanowano przeszkolenie ok. 6 tys. uczni6w 
i wychowank6w w wieku 6-12 lat, ok. 4 500 uczni6w i wychowank6w w wieku 13-18 
lat i ok. 2 tys. nauczycieli , pedagog6w i rodzic6w. Z informacji zawartych 
w sprawozdaniach wynika , ze dziatania te cieszyty si~ ogromnym 
zainteresowaniem , a liczby bezposrednio przeszkolonych os6b w kazdym projekcie 
byty wi~ksze od zaktadanych. W sumie przeszkolono 19 389 os6b (uczni6w 
i wychowank6w, nauczycieli oraz rodzic6w i opiekun6w) . 

2. Ministerstwo Sprawiedliwosci 

Wsp6tpraca w ramach Programu obejmowata: 

1) Organizacj~ bezptatnych lekcji prawa dla mtodziezy szk6t ponadgimnazjalnych 
przez przedstawicieli samorzqd6w prawniczych, w oparciu o zgtaszane 
potrzeby. 

Celem programu edukacj i prawnej jest poszerzenie swiadomosci prawnej 
mfodziezy, zapoznanie jej z zasadami porzqdku prawnego oraz przekazanie jej 
praktycznej wiedzy prawniczej . W ramach wsp6tpracy Minister Edukacji Narodowej 
zobowiqzat si~ m.in. do promowania programu edukacji prawnej wsr6d szk6t 
ponadgimnazjalnych. W ramach wsp6tpracy w 2015 r. do Ministerstwa 
Sprawiedliwosci wptyn~to 419 zgtoszeri ze szk6t i plac6wek na organizacj~ 

bezptatnych lekcji prawa. Zgtoszenia zostaty przekazane do przedstawicieli 
samorzqd6w prawniczych celem ich realizacji. 

12
) http://chronmymlodosc.pl/ 
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2) Real izacj~ projektu ,Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu". 

W ramach II tury projektu w 2015 r. przeprowadzono 93 warsztaty dla 
114 gimnazj6w i 92 szk6f ponadgimnazjalnych. 

Opracowano innowacyjny poradnik do edukacj i prawnej zatytufowany ,Przychodzi 
uczen do prawnika" dla uczni6w gimnazj6w i szk6f ponadgimnazjalnych . Poradnik 
zawiera przydatne informacje m.in . o tym jak pobierac pliki ze stron internetowych, 
o podstawowych prawach konsumenta, czy o odpowiedzialnosci os6b ponizej 18 
roku zycia. lntegralnC! cz~sciC! poradnika SCI pfyty CD z materiafami cwiczeniowymi 
oraz materiafami audiowizualnymi. Poradnik ma na celu uswiadamianie uczni6w 
i wychowank6w, ze znajomosc prawa jest korzystna, chroni przed zagrozeniami 
i pomaga w codziennym zyciu , a takze zach~cac ich do pogf~biania tej wiedzy. 
Elektroniczny poradnik jest dost~pny do pobrania ze strony internetowej 
Ministerstwa Sprawiedliwosci. 13l 

W ramach projektu zorganizowano konkurs z wiedzy prawnej dla uczni6w 
gimnazj6w i szk6f ponadgimnazjalnych ponizej 18 roku zycia . Celem konkursu byfo 
zach~canie uczni6w do zdobywania i poszerzania wiedzy z zakresu prawa oraz 
uswiadomienie im , ze bycie obywatelem swiadomym swoich praw 
i obowiCjzk6w jest korzystne, modne i nowoczesne, chroni przed zagrozeniami , uczy 
samodzielnosci , asertywnosci i pomaga w codziennym zyciu . Finaf konkursu odbyf 
si~ w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwosci w dniu 17 grudnia 2015 r. 
Do finafu zakwalifikowafo si~ 10 uczni6w z gimnazj6w i 10 uczni6w ze szk6f 
ponadgimnazjalnych . Laureaci w kategoriach : gimnazjum, szkofa 
ponadgimnazjalna , otrzymali stypendium w wysokosci 3 tys. zt lnformacje 
o projekcie zostafa udost~pniona na stronie: www.lexmaster.eu . 

3. Ministerstwo Zdrowia 

Wsp6fpraca obejmowafa przeprowadzenie og61nopolskiego szkolenia pn. ,Dziecko 
z cukrzycCj w szkole" dla nauczyciel i edukacj i wczesnoszkolnej oraz wychowawc6w 
swietlic szkolnych . Szkolenie ukierunkowane byfo na rozpoznan ie potrzeb ucznia 
i zakresu opieki nad nim w trakcie nauki szkolnej . Szkolenie zorganizowano we 
wsp6fpracy z wojewodami oraz kuratorami oswiaty. Szkolenia w 15 wojew6dztwach 
przeprowadzili lekarze specjalisci w dziedzinie diabetolog ii dzieci~cej , z kt6rymi 
zawarto umowy na realizacj~ przedmiotowego zadania, wydatkujCjC z budzetu 
Ministra Zdrowia srodki w wysokosci 15 tys. zt Zakres szkolen objCjf wiedz~ na 
temat cukrzycy oraz zasad pierwszej pomocy, jakiej nalezy udzielic dziecku 
choremu na cukrzyc~ pozostajCjcemu pod opiekC! szkofy w przypadku wystCjpienia 
powikfan . Uwzgl~dniono tez aspekty psycholog iczne i spofeczne radzen ia sobie 
z chorobC! przez dziecko i jego rodzin~ oraz sposoby wsparcia dziecka przez 
nauczycieli i wychowawc6w w plac6wce. 
W szkoleniu uczestniczyfo 1 561 nauczycieli edukacj i wczesnoszkolnej 
i wychowawc6w swietlic szkolnych z 1 004 szk6t 

B ) https://www.ms.gov.pl/pl/poradnik-prawny-dla-mlodziezy/ 
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Tabela nr 1. Zestawienie danych- szkolenie ,Dziecko z cukrzycq w szkole" 

Lp. Wojew6dztwo Term in Liczba Liczba Liczba 
Og6tem 
liczba 

szkolenia szk6f nauczy- wych. 
przeszkol. 

cieli swietlic 
os6b 

1. dolnoslqskie 25.11.15 84 100 0 100 

2. kujawsko-pomorskie 30.11 .15 33 55 0 55 

3. lubelskie 16.11 .15 112 153 41 194 

4. lubuskie 24.11 .15 23 37 0 37 

5. t6dzkie 08.12.15 81 71 26 97 

6 matopolskie 30.11 .15 142 181 0 181 

7. mazowieckie 02.12 .15 112 152 0 152 

8. opolskie 01 .12 .15 65 87 0 87 

9. podkarpackie 23.11 .15 34 99 0 99 

10. podlaskie 20.11 .15 18 12 9 21 

11 . pomorskie szkolenie nie odbyto si~ 

12. slqskie 20.11 .15 92 72 34 106 

13. swi~tokrzyskie 30.11 .15 55 92 0 92 

14. warmirisko-mazurskie 30.11 .15 96 132 0 132 

15. wielkopolskie 18.11 .15 80 100 0 100 

16. zachodniopomorskie 01 .12.15 77 86 22 108 

RAZEM 1104 1 429 132 1 561 

4. Agencja Rynku Rolnego 

Dzia~ania prowadzone przez Agencj~ Rynku Rolnego wpisujq si~ w szereg inicjatyw 
rea lizowanych w srodowisku szkolnym zwiqzanych z promowaniem zdrowego stylu 
zycia, w tym wpisujq si~ w realizacj~ celu nr 3 Promowanie zdrowego stylu zycia 
wsr6d dzieci i m~odziezy w ramach Programu. 

W programie Owoce i warzywa w szkole 14l uczestniczy~y dzieci ze szk6~ 
podstawowych realizujqce obowiqzek rocznego przygotowania przedszkolnego oraz 
dzieci ucz~szczajqce do klas 1-111. Na koniec 2015 r. w programie uczestniczyfo 

14! Program w 2015 r. byt realizowany zgodnie z: 
- rozporzqdzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie szczeg6/owego 
zakresu zadari realizowanych przez Agencj~ Rynku Rolnego zwiqzanych z wdrozeniem na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej programu ,Owoce i warzywa w szkole" (Dz. U. poz. 1158), 
- rozporzqdzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie szczeg6towego 
zakresu zadari realizowanych przez Agencj~ Rynku Rolnego zwiqzanych z wdrozeniem na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej programu ,Owoce i warzywa w szkole" (Dz. U. poz. 886) ; 
- rozporzqdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu realizacji 
srodk6w towarzyszqcych , kt6re slui:q zapewnieniu skutecznego wykonania programu ,Owoce i warzywa 
w szkole" (Dz. U. poz. 1151). 
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ok. 1 465 000 dzieci z prawie 11 300 szk6t podstawowych. Stanowi to przeszto 90% 
grupy docelowej , kt6ra w roku szkolnym 2015/201 6 wynosi zgodnie z danymi MEN 
przeszto 1 617 000 dzieci. Waznym elementem programu opr6cz udostEilpniania 
owoc6w i warzyw sq specjalne dziatania edukacyjne, w kt6rych uczestniczq dzieci. 
Szkoty podstawowe uczestniczqce w programie, co najmniej dwa razy w semestrze 
organizujq zajEilcia , w ramach kt6rych dzieci uczq siEil m.in. zasad zdrowego 
odzywiania oraz pochodzenia owoc6w i warzyw. Najpopularniejsze dziatania to 
warsztaty kulinarne, zaktadanie ogr6dk6w przyszkolnych, wycieczki do sad6w itp. 

W programie Mleko w szkole 15
> uczestniczyto ok. 14 tys. plac6wek, 

a mleko i przetwory mleczne spozywato ok. 2,6 min dzieci. Najliczniejsza grupa 
beneficjent6w programu to ok. 2,3 min uczni6w szk6t podstawowych 
uczEilszczajqcych do ok. 12 tys. szk6t W ramach ww. programu kazde dziecko 
uczEilszczajqce do plac6wki mogto otrzymac w kazdy dzier'l nauki szkolnej 0,25 I 
mleka lub przetwor6w mlecznych. 

Materiaty stanowiqce wsparcie dla szk6t oraz najlepsze praktyki zwiqzane 
z realizacjq Owoce i warzywa w szkole oraz Mleko w szkole zostanq udostEilpnione 
w biezqcym roku na platformie www.bezpiecznaszkola.men.gov.pl 

5. Ministerstwo Pracy i Polityki Spofecznej 

W ramach Resortowego programu pn. ,Asystent rodziny i koordynator rodzinnej 
pieczy zastEilpczej "16

> zatrudniano miEildzy innymi asystent6w rodziny w gminach. 
Na ten eel w 2015 r. przekazano srodki w wysokosci ponad 52 min zt, co umozliwHo 
zatrudnienie ponad 3 500 asystent6w. Dziatania asystent6w rodziny stanowiq 
istotny element profilaktyki, wspierajqcy rodziny wychowujqce dzieci. Ponadto, 
w odniesieniu do zadar'l, za kt6re odpowiada minister wtasciwy do spraw oswiaty 
i wychowania w Krajowym Programie Przeciwdziatania Przemocy w Rodzinie na 
lata 2014-202017>, w ramach wsp6tpracy przedstawiciel Ministra Edukacji Narodowej 
uczestniczyt w pracach Zespotu Monitorujqcego ds. Przeciwdziatania Przemocy 
w Rodzinie 18

> oraz brat udziat w og61nopolskiej konferencji organizowanej przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki Spotecznej dla przedstawicieli i stuzb realizujqcych 
zadania z zakresu przeciwdziatania przemocy w rodzinie . Monitorowanie dziatar'l 
z zakresu przeciwdziatania przemocy w rodzinie wptynEilto na zwiEilkszenie 
zaangazowania przedstawicieli oswiaty w realizacjEil procedury ,Niebieskie Karty" . 

15
> Program w 2015 r. byt realizowany zgodnie z: 

- rozporzqdzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2007 r. w sprawie szczeg61owych 
warunk6w i trybu wyptacania doplaty krajowej oraz szczeg61owego zakresu kontroli wykorzystania tej doplaty 
(Dz.U. z 2007 r. poz. 1039 oraz z 2009 r. poz. 1545). 
16

> Na podstawie art. 247 ustawy a dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast~pczej 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 332, z p6Zn . zm.). 
17

> Program zostal przyj~ty uchwalq nr 76/2014 Rady Ministr6w z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie 
ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 (M.P. poz. 
445) . 
18

> Rozporzctdzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie Zespolu 
Monitorujqcego do spraw Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie (Oz. U. poz. 146). 
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Zadania realizowane w ramach wsp6~pracy m i~dzyresortowej z Ministerstwem 
Sportu i Turystyki oraz z Komendq G~6wnq Pol icj i finansowana by~y finansowane 
ze srodk6w Programu. 

6. Ministerstwo Sportu i Turystyki 

Wsp6~praca w ramach Programu zosta~a szczeg6~owo opisana w zadaniu nr V pkt 
4, pn. Zorganizowanie szkolenia dla pracownik6w plac6wek doskonalenia 
nauczycieli w zakresie przygotowania nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do 
edukacji ruchowej uczni6w w ramach programu ,Ma~y Mistrz". 

7. Komenda Gt6wna Policji 

Wsp6~praca w ramach Programu zosta~a szczeg6~owo opisana w zadaniu nr Ill. 

8. Komenda Gt6wna Ochotniczych Hufc6w Pracy 

Przedstawiciel Ochotniczych Hufc6w Pracy (OHP) zosta~ zaproszony w roli eksperta 
do udzia~u w pracach Zespo~u Koordynujqcego Program przy Ministrze Edukacji 
Narodowej. 

Wsp6~praca w ramach zadan w~asnych OHP obejmowa~a dzielenie si~ informacjami 
i przedstawianiem dobrych praktyk dotyczqcych pracy z m~odziezq m.in .: 

1) Prowadzenie sondazy oraz diagnozowanie zachowan m~odziezy ; 

2) Organizowania zespo~6w samopomocowych oraz animacji inicjatyw 
samorzqdowych m~odziezy ; 

3) Aktywny dialog mi~dzypokoleniowy m~odziezy z osobami najstarszymi oraz 
najm~odszymi ; 

4) Prowadzenie konsultacji w zakresie poradnictwa w rozwiqzywaniu konflikt6w. 

VII. Dziatania podejmowane w wojew6dztwach 

lnformacje zawarte w tej cz~sci sprawozdania zosta~y przygotowane na podstawie 
danych przekazywanych do MEN przez wojew6dzkie zespo~y koordynujqce Program.19

> 

W 2015 r. w wojew6dztwach podpisano 174 umowy z organizacjami pozarzqdowymi 
i porozumienia z jednostkami samorzqdu terytorialnego. W 2015 r. najwi~cej um6w 
i porozumien podpisano w wojew6dztwie lubuskim (18) i w ~6dzkim (17), a najmniej -
w wojew6dztwie zachodniopomorskim (4). 

191 Narz!ildzia zbierania danych z wojew6dztw: Sprawozdanie z realizacj i projekt6w w ramach Rzqdowego 
program na lata 2014-2016 ,Bezpieczna i przyjazna szko/a" w poszczeg61nych wojew6dztwach - matryca 
EXCEL; Sprawozdanie koncowe z real izacj i projekt6w w ramach Rzqdowego program na lata 2014-2016 
,Bezpieczna i przyjazna szkola" - matryca WORD. 
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Wykres nr 1. Liczba podpisanych um6w w poszczeg61nych wojew6dztwach 

2014 • 2015 
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swu~tokrzyskle 

warmu1sko - mazurskle 
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W 2015 r. zadania Programu real izowafo 195 podmiot6w, we wsp6fpracy z 320 innymi 
podmiotami. W czterech wojew6dztwach: lubuskie, pomorskie, wielkopolskie 
i zachodniopomorskie nie wykazano wsp6fpracy real izator6w z innymi podmiotami. 
W wielu wojew6dztwach przy realizacj i projekt6w podj~to jednak wsp6fprac~ z wi~kszq 
liczbq podmiot6w, np: 

wojew6dztwo lubelskie -11 realizator6w wsp6fpracowafo z 58 podmiotami , 
wojew6dztwo opolskie - 9 real izator6w wsp6fpracowafo z 43 podmiotami, 
wojew6dztwo mafopolskie- 14 realizator6w wsp6fpracowafo z 43 podmiotami , 

• wojew6dztwo slqskie- 13 realizator6w wsp6fpracowafo z 34 podmiotam i. 

Szczeg6fowe dane ze sprawozdan wojew6dzkich przedstawiono ponii:ej . 
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Wykres nr 2. Liczba podmiot6w realizujqcych projekty podmiot6w 
wsp6~pracujqcych. 

• Reai1Z<1()(Zy • Wspdpraco.vn1cy 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 
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W 2015 r. dzia~ania kierowano do 2 130 plac6wek. Zdecydowanie najwi~cej szk6f 
i plac6wek wzi~fo udziaf w projektach w wojew6dztwie swi~tokrzyskim (751) i lubuskim 
(525), najmniej zas w wojew6dztwie warmirisko-mazurskim (15). 

Wykres nr 3. Liczba szk6~ i plac6wek, do kt6rych kierowano projekty. 

dol noSJ qsk1e 

lube!sk1e 112 

!6dzk1e 80 141 

mazow1eck1e 
132 

podkarpackle 

pcrn()( k1e 

s1V1~tokrzysk1e 

wJe!kopolsk1e 

Program stawia duzy nacisk na zaangazowanie rodzic6w w dziafania projektowe. 
W 2015 r. dziafania dla rodzic6w mia~y zdecydowanie wi~kszy zasi~g niz w roku 
poprzednim - az 1 586 plac6wek prowadzifo dzia~ania dla rodzic6w. 

Wykres nr 4. Liczba szk6f i plac6wek prowadzqcych dziafania dla rodzic6w. 
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W ramach Programu podpisano umowy na projekty o wartosci 4 537 461 ,77 zf, przy 
czym kwota wykorzystanej dotacji wynosifa 3 568 078,80 zt Duze kwoty zwrot6w 
pojawHy s i~ w 3 wojew6dztwach : lubelskim, kujawsko-pomorskim i pomorskim. 

Tabela nr 2. Wydatkowanie srodk6w fi nansowych w wojew6dztwach na 
realizacjEil projekt6w (w zt). 
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Kwota 

Sumaryczna dofinansow Kwota wktadu 

wartosc ani a wtasnego w Wykorzystana kwota Niewykorzystan 

L.P . Wojew6dztwo : projekt6w projekt6w projektach dotacji a kwota dotacj i 

1. 
dol noslqskie 291531,89 233 000,00 60676,71 230855,18 2144,82 

2. kujawsko-pomorskie 295 328,50 211940,00 88 088,50 197 603,51 14336,49 

3. lubelskie 263 966,44 233 068,00 78403, 52 185 562,92 47 505,08 

4. lubuskie 251172,80 233068,00 65 675,00 230003,09 3 064,91 

5. t6dzkie 261270,00 233 068,00 28 202,00 232 847,00 221,00 

6. matopolskie 256080,00 233 000,00 23 845,00 232 000,00 1000,00 

7. mazowieckie 269266,96 233 068,00 36198,96 233 064,35 3,65 

8. opolskie 329294,69 233068,00 101126,69 224842,65 8 225,35 
9. podkarpacki e 321800,00 233 068,00 57 639,00 231505,53 1562,47 

10. pod laskie 251 264,00 233 068,00 25 196,00 220896,26 12171,74 

11. pomorskie 259514,23 233 068,00 63 353,85 196160,38 36 907,62 
12. slqskie 338037,13 233 068,00 104 969,68 224 140,25 8927,75 

13. swi ~tokrzyski e 305 308,89 233068,00 72 240,89 233 066,84 1,16 

14. warmi nsko-mazurskie 304679,54 233 068,00 72 760,13 229 581,23 3486,77 
15. wielkopolskie 261875,70 233 068,00 28807,70 232 892,98 175,02 

16. zachodniopomorskie 277 071,00 233 068,00 44.003,00 233 056,63 11,37 
Og6tem 4537461,77 3 707 824,00 907183,63 3 568078,80 139745,20 

Zestawienia efekt6w ilosciowych projekt6w realizowanych w wojew6dztwach 
przedstawia ponizsza tabela. 

Tabela nr 3. Efekty ilosciowe zreal izowanych dziatari w wojew6dztwach. 

liczba uczestnik6w bezposrednich liczba uczestnik6w posrednich 

udziat udzial 
szk61 szk61 liczba 

w w przedst. liczba projekt6w 

Wojew6dztwa 
projekta projekta przedst . lokalny projekt6 z 

ch ch uczni6w nauczycieli rodzic6w lokalnych uczni6w nauczycieH rodzic6w ch w ewaluacjq 

lubelskie 112 109 4 151 4 391 24 196 58 44 339 4 985 43 312 67 20 11 
zachodn iopomo 
rskie 75 19 9 388 741 51 3 0 0 0 0 0 4 4 
wielkopolskie 40 26 2 751 241 327 88 2 513 165 1 161 69 13 13 
warmi tisko-
mazursk ie 15 9 1 227 553 207 1 025 198 558 225 1 038 8 8 
swietokrzyskie 751 670 2 205 1 101 2 442 40 0 0 0 0 13 3 
slqskie 98 23 3 178 263 720 202 1 901 189 607 301 14 14 
pomorskie 41 4 3 453 291 52 17 90 30 270 226 9 9 
podlaskie 73 46 6 849 1 193 787 14 3 900 50 50 0 9 8 
podka rpackie 75 66 6 191 495 188 18 0 0 4 400 18 7 7 
opolskie 39 8 1 300 88 149 0 0 0 0 1 300 9 9 
mazowieckie 28 4 1 969 149 1 161 120 1 610 322 837 242 7 7 
ma/opolskie 55 55 4 291 1 211 2 026 43 4 291 1 211 2 026 43 14 14 
16dzkie 141 13 3 391 374 231 16 32 300 4230 41 000 200 17 12 
lubuskie 525 505 6 683 330 1267 13 0 0 0 0 18 14 
kujawsko-
pomorskie 21 21 1 474 211 276 12 220 281 82 1 040 8 8 
dolnosl(lskie 41 8 4 923 643 477 32 6 245 715 477 32 7 7 

Razem 2130 1 586 63 424 12 275 35 019 1 698 97 607 12 736 94447 4 576 177 148 

W dalszej cz~sci sprawozdania zaprezentowano wartosci wskaznik6w dla trzech cel6w 
szczeg6towych Programu: 
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1. Cel szczeg6towy 1: Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego 
srodowiska szkoty i plac6wki 

W 2015 r. najwyzszy wskaznik osiqgni~to w przypadku liczby uczni6w uczestniczqcych 
w zaj~ciach lub programach rozwijajqcych umiej~tnosci psychologiczne i spofeczne, 
w tym w zaj~ciach pozalekcyjnych - 13 465 os6b. Najwi~cej uczni6w z tej grupy byfo 
w wojew6dztwach : mafopolskim (4 019) i f6dzkim (2 020). 

W 2015 r. 6 660 uczni6w klas I-IV w szkofach podstawowych uczestniczyfo 
w zaj~ciach integrujqcych w szkole, a takze 6 020 uczni6w klas I w gimnazjach 
i szkofach ponadgimnazjalnych oraz wychowank6w grup wychowawczych 
uczestniczyfo w tego typu zaj~ciach w szkole lub plac6wce. 

W okresie sprawozdawczym, wi~kszosc wojew6dztw nie podejmowafa dziafan 
skierowanych do wychowank6w grup wychowawczych. W skal i kraju , tylko 94 z nich 
byfo zaangazowanych w dziafania w srodowisku lokalnym, w tym kulturalne, sportowe, 
spofeczne oraz wolontariat, a 145 uczestniczyfo w zaj~ciach integrujqcych. 
W zaj~ciach lub programach rozwijajqcych umiej~tn osci psychologiczne i spofeczne, 
w tym w zaj~ciach pozalekcyjnych uczestniczyfo 518 wychowank6w. 

W ponizszej tabeli przedstawiono szczeg6fowe informacji dotyczqce 16 wojew6dztw: 
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Tabela nr 4. Wskazniki ilosciowe celu szczeg6towego nr 1 

Cel szczeg6/owy 1: Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego srodowiska szkoly i plac6wki 

Wskaznik 

Liczba uczni6w klas I - IV w szkolach 
podstawowych uczestniczq_cych w zaj~ciach 
integrujq_cych w szkole i plac6wce 
Liczba uczni6w klas I w gimnazjach i szkolach 
ponadgimnazjalnych uczestniczq_cych w 
zaj~ciach integrujq_cych w szkole i plac6wce 

Liczba wychowank6w grup wychowawczych 
uczestniczq_cych w zaj~ciach integrujq_cych 
w szkole i plac6wce 
Liczba uczni6w uczestniczq_cych w zaj~ciach lub 
programach rozwijajq_cych umiej~tnosci 
psychologiczne i spoleczne, w tym w zaj~ciach 
pozalekcyjnych 
Liczba wychowank6w grup wychowawczych 
uczestniczq_cych w zaj~ciach lub programach 
rozwijajq_cych um iej~tnosci psychologiczne 
i spoleczne, w tym w zaj~ciach pozalekcyjnych 
Liczba udzielonych porad psychologiczno
pedagogicznych w szkolach i plac6wkach 

Liczba uczni6w zaangazowanych w dzialania 
w srodowisku lokalnym, w tym kulturalne, 
sportowe, spoleczne oraz wolontariat 
Liczba wychowank6w grup wychowawczych 
zaangazowanych w dzialania w srodowisku 
lokalnym, w tym kulturalne, sportowe, spoleczne 
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oraz wolontariat 

Liczba nauczycieli i wychowawc6w 
uczestniczq_cych w szkoleniach z zakresu 
udzielania pomocy psychologiczno- 2108 104 241 262 84 400 586 10 0 250 41 45 0 56 29 0 0 pedagogicznej, kompetencji wychowawczych (w 
tym z zakresu komunikacji interpersonalnej) i 
profilaktycznych 
Liczba zaj!il6 edukacyjnych dla rodzic6w 414 97 48 16 20 18 91 4 0 43 4 7 0 0 64 2 0 zorganizowanych przez szkol!il i plac6wk!il 
Liczba rodzic6w zaangai:owanych w dzialania na 

3 388 315 123 303 189 285 1 743 10 0 68 0 42 0 0 310 0 0 rzecz szkoly i plac6wki 
Liczba instytucji i podmiot6w wsp61pracujq_cych 
ze szkolq_ i plac6wkq w srodowisku lokalnym na 234 32 12 18 8 38 43 1 0 15 35 16 0 10 6 0 0 rzecz budowania zdrowego, bezpiecznego i 
przyjaznego srodowiska szkolnego 
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Tabela nr 5. Efekty jakosciowe realizowanych dziatar'l w projektach dotyczqcych celu szczeg6towego nr 1: 

Cel1 

dolnoslqskie 

kujawsko
pomorskie 

lubelskie 

lubuskie 

Efekty jakosciowe 

- przeprowadzanie przez psycholog6w zaj~c integracyjnych, 
- nauka kontroli wfasnych emocji przez uczni6w, 
- polepszenie relacji mi~dzy dziecmi a rodzicami i nauczycielami, 
- wzrost kompetencji wychowawczych i rodzicielskich u nauczycieli (z 80% do 90%) i rodzic6w (z 70% do 80%), 
- upowszechnienie korzystnej atmosfery podczas zaj~c (wg dzieci z 82,93% do 96,34%, wg rodzic6w z 80,95% do 90,48%), 
- polepszenie umiej~tnosci interpersonalnych (u dzieci z 76,05% do 97,56%, u rodzic6w z 66,67% do 85,71 %), 
- wzrost poczucia bezpieczenstwa uczni6w (o 89%), 
- wzrost ch~ci aktywnego sp~dzania wolnego czasu (u dzieci z 82,93% do 93,9%, u rodzic6w z 80,95% do 90,48%), 
- upowszechnienie tolerancji odmiennosci (u dzieci z 78,05% do 95,12%, u rodzic6w z 85,71% do 95,24%), 
- inspiracja uczni6w do realizowania zainteresowan (m.in. plener fotograficzny, warsztaty komputerowe i obr6bka graficzna), 
- wzrost liczby uczni6w czujqcych si~ zintegrowanych z klasq (o 66%), 
- wzrost swiadomosci dzieci, jak nalezy si~ zachowac w niebezpiecznej sytuacji (o 67%), 
- wzrost liczby rodzic6w, kt6rzy zdali sobie spraw~ z istotnosci rozmowy z dzieckiem w domu (o 30%). 
- wzrost poczucia bezpieczenstwa uczni6w, 
- wzrost kompetencji spofecznych wsr6d rodzic6w i nauczycieli , 
- upowszechnienie idei akceptacji r6znorodnosci uczni6w, 
- wzrost wiedzy z zakresu edukacji prawnej , 
- wzrost zaangazowania w dziafania publiczne, 
- poszerzenie kompetencji wychowawczych rodzic6w (100% ankietowanych). 
- rozw6j kompetencji spofecznych, 
- wsparcie prawidfowego rozwoju osobowosci dzieci , 
- rozw6j bezpieczenstwa szkofy, 
- rozw6j kompetencji wychowawczych wsr6d rodzic6w i nauczycieli, 
- zwi~kszenie roli rodzic6w w szkole, 
- zwi~kszenie poziomu aktywnosci obywatelskiej (u 80% uczestnik6w). 
- wzrost kompetencji spofecznych uczni6w (srednia deklarowana swiadomosc szkodliwosci uzywek - 81 %, srednia deklarowana 
umiej~tnosc odm6wienia uzywek- 91%), 
- upowszechnienie zasad udzielania pierwszej pomocy (srednio 78% badanych), 
- wzrost kompetencji wychowawczych wsr6d nauczycieli, 
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f6dzkie 

mafopolskie 

mazowieckie 

opolskie 
podkarpackie 

podlaskie 

- poznan ie zasad bezpieczeristwa i higieny uczni6w, 
- zaangazowanie rodzic6w w zycie szkofy. 
- poprawa integracji srodowiska nauczycieli i rodzic6w (4 szkofy) , 
- poprawa warunk6w pobytowych wychowank6w w osrodkach socjoterapeutycznych i ich integracja z uczniami z pobliskich szk6f 
(2 osrodki , 3 szkofy) , 
- eliminacja zachowari agresywnych w odniesieniu do uczni6w sqsiednich szk6f (2 szkofy) . 
- wzrost wiedzy w zakresie bezpieczeristwa w domu i szkole (100% uczni6w, 68% rodzic6w) , 
- szkolen ie na temat cyberprzemocy w szkofach (wzrost wiedzy deklaruje srednio 88% uczni6w i 90% nauczycieli ), 
- szkolenie rodzic6w i nauczycieli w zakresie przezwyci~zania problem6w wychowawczych (98% uczestnik6w potwierdza 
skutecznosc) , 
- wzrost kompetencji uczni6w w zakresie adaptowania si~ do nowych sytuacji (o 52,5%) i pomocy innym (o 45,5%), 
- nauka zachowan ia adekwatn ie do sytuacji zagrozenia (75% badanych uczni6w), 
- wzrost kompetencji wychowawczych wsr6d rodzic6w oraz polepszenie relacji z dziecmi, 
- wzrost zaufan ia dzieci do nauczyciel i i rodzic6w (90% badanych) , 
- gotowosc dziafan ia rodzic6w na rzecz srodowiska spofecznosci szkolnej (srednio 70%), 
- wzrost ch~ci uczestnictwa w szkolen iach i warsztatach z zakresu kreowania w szkole bezpiecznego srodowiska (z 0% do 50%). 
- wzrost stopn ia integracji w grupie uczniowskiej (58%), 
- poszerzen ie wiedzy i umiej~tnosci nauczycieli w zakresie rozwiqzywania konflikt6w r6wiesniczych (1 0 os6b) , 
- poznanie zagadn ieri przez rodzic6w dotyczqcych komunikowania si~ z dzieckiem i rozwiqzywan ia konflikt6w (22 osoby). 
Brak 
- wzrost wiedzy nauczycieli na temat niekorzystnych zjawisk i sytuacj i problemowych w szkofach (1 00%), 
- wzrost poczucia integracji zespof6w klasowych (o 100%), 
- zmniejszenie zjawiska przemocy i agresji w szkole (o 60%), 
- poprawa relacji uczni6w z nauczycielami (o 53%), 
- zmniejszenie ilosci sytuacji konfliktowych z uczniami sprawiajqcymi problemy wychowawcze (o 50%), 
- wzrost umiej~tnosci komunikacyjnych rodzic6w (o 68%), 
- wzrost wiedzy rodzic6w na temat zagrozeri ze strony medi6w (1 00%). 
- wzrost dost~pu do pomocy psychologiczno-pedagogicznej (209 porad ), 
- wzrost efektywnosci rozpoznawania potrzeb uczni6w, 
- wzrost kompetencji wychowawczych wsr6d nauczycieli (1 00%) i rodzic6w, 
- aktywnosc uczni6w udowadniajqca szacunek dla innych , 
- wzrost wsp6fpracy mi~dzy nauczycielami, rodzicami i samorzqdem uczniowskim. 
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pomorskie 

slqskie 
swi~tokrzyskie 

warmirisko
mazurskie 

wielkopolskie 

- zwi~kszenie integracji zespot6w klasowych (ponad 60% uczni6w), 
- rozw6j um iej~tnosci psychologicznych u dzieci, 
- poprawienie kompetencji wychowawczych nauczycieli i rodzic6w, 
- zaj~cia profilaktyczno-terapeutyczne zwiqzane z zagrozeniami przemocq, agresjq i uzaleznieniami, 
- zaj~cia pozalekcyjne rozwijajqce pasje i zainteresowania dzieci (w tym m.in. nauka fotografowania dla 20 uczni6w, nauka gry na 
sygnat6wkach mysliwskich). 
Brak 
Uczniowie: 
- nabycie umiej~tnosc i kontrolowan ia wtasnych emocji , 
- rozw6j umiej~tnosci komunikacyjnych , 
- nabycie umiej~tnosci radzenia sobie z wtasnymi problemami. 

Nauczyciele: 
- wzrost kompetencji w zakresie procedur prawnych, 
- zwi~kszenie umiej~tnosci w zakresie dziatari integrujqcych zespoty klasowe, 
- wzrost kompetencj i pedagogicznych w zakresie aktywizowania uczni6w i doradztwa edukacyjno-zawodowego, 
- nabycie umiej~tnosci realizowania program6w przeciwdziatania przemocy. 

Rodzice: 
- wzrost wiedzy na temat rozwoju gimnazjalist6w i ich problem6w, 
- wzrost umiej~tnosci wychowawczych i komunikacyjnych , 
- zwi~kszenie zaangazowania w dziatania srodowiska szkolnego i lokalnego. 
- nabycie przez uczni6w umiej~tnosci prawidtowej komunikacji , 
- wzrost kompetencji wychowawczych wsr6d rodzic6w, 
- poprawa jakosci relacj i wsr6d mtodziezy oraz mi~dzy mtodziezq a nauczycielami (wg 100% uczestnik6w), 
- wzmocnienie poczucia sprawczosci wsr6d mtodziezy, 
- integracja zespot6w klasowych. 
- wyposazenie uczni6w w umiej~tnosci dotyczqce dokonywania wtasciwych wybor6w, 
- uwrazliwienie uczni6w na zachowania ryzykowne, 
- wzrost wiedzy na temat korzystania z nowych medi6w (o 36%), 
- wzrost umiej~tnosci kulturalnego zachowania si~ przy innych (o 22%), 
- wzrost wiedzy w zakresie gospodarowania wolnym czasem (o 22%), 
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zachodnio
pomorskie 

- wzrost wiedzy w zakresie zdrowego odzywiania (o 48%). 
Brak 

2. Cel szczeg6towy 2: Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i mtodziezy 

Drugi eel szczeg6towy zostat najobszerniej opisany przez wskazniki , stqd dane ze sprawozdan zostanq przedstawione osobno dla trzech 
obszar6w problemowych. 

2.1. Profilaktyka agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy 

Dziatania w ramach tego obszaru w wojew6dztwach skupiaty si~ na edukacji prawnej uczni6w. Przeszkolono w sumie 10 921 os6b w tym 
zakresie, najwi~cej w wojew6dztwach zachodniopomorskim (3 069 osoby) i pomorskim (1 678) . 

Drugim najcz~sciej podejmowanym dziataniem pozostato szkolenie nauczycieli i wychowawc6w w zakresie przeciwdziatania agresji 
i przemocy r6wiesniczej, w tym cyberprzemocy, rozwiqzywan ia konfl ikt6w, podejmowania interwencji profilaktycznych i reagowania 
w sytuacjach kryzysowych. W sumie przeszkolono 7 640 os6b, przy czym szkolenia miaty niezmiennie najwi~kszy zasi~g w wojew6dztwie 
lubelskim, gdzie wzi~to w nich udziat 3 947 nauczycieli. Natomiast dziatania z zakresu doradc6w r6wiesniczych w tym obszarze 
problemowym byty realizowane tylko w 12 plac6wkach. 

Ponizej przedstawiono szczeg6towe dane: 
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Tabela nr 6. Wskazniki ilosciowe realizacji celu szczeg6towego nr 2; 2.1 Profilaktyka agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy 

Cel 2: Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i mlodziei:y. 2.1 Profilaktyka agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy 

W tym w wojew6dztwo: 

E <I> Q) Q) Q) Q) Q) :;;:: 6 Q) Wskai:nik Q) :;;:: ' <I> :;;:: :;;:: :;;:: Q) Q) :;;:: 6 -~ 
:0 0 ·- Q) Q) Q) (.,) :;;:: en 

~~ en 
~ ,:,::_.:£ :;;:: Q) en (.,) :;;:: Q) >- ·- ,:,::, :;;:: Q) :;;:: ro ~ 0 c: en 

O'l en en en en :;;:: 0 en 0.. en :;;:: N c: ~ "0 .._ 
0 ::u; :;;: 0 Qi :::::> N 0.. '§: 

0 ffi ro 0 ~ ~ - :::::> 0.. 0 0 
0 .~ E .0 "0 0 0 =o E .8 E N 0 .r:::. E .0 :2 0.. ,:,::, ::u; ,:,::, c: :::::> ro N 0 .._ ro (.,) 0 :::::> 0 :::::> 0 "0 0 <1>' ~ E Qi 0 ,:,::, 0.. - - E 

ro 
0 0.. 0.. '§: ~ 0.. 

"0 E '§: 0.. ·en 

Liczba szk61 i plac6wek realizujqcych programy z 
240 3 3 0 0 9 20 9 1 12 5 0 7 166 5 0 0 zakresu mediacji i negocjacji r6wiesniczej 

Liczba szk61 i plac6wek realizujqcych programy z 
43 4 0 1 1 10 22 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 zakresu pomocy kolei:eriskiej w nauce 

Liczba szk61 i plac6wek realizujqcych programy z 
12 0 0 1 0 5 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

zakresu r6wiesniczych doradc6w 
Liczba szk61 i plac6wek realizujqcych programy z 

28 1 3 0 0 5 3 5 0 6 2 0 3 0 0 0 0 zakresu r6wiesniczych mediator6w 

Liczba uczni6w uczestniczqcych w zaj(ilciach z zakresu 
10 921 434 594 0 263 157 1 383 290 0 333 690 1 678 1 392 32 606 0 3069 

edukacji prawnej 
Liczba wychowank6w grup wychowawczych 
uczestniczqcych w zaj(ilciach z zakresu edukacji 246 0 0 148 0 0 0 57 0 0 41 0 0 0 0 0 0 
prawnej 
Liczba szk61 i plac6wek, w tym MOW i MOS2Dl, 

realizujqcych programy z poziomu profilaktyki 
wskazujqcej, adresowane do uczni6w i wychowank6w z 19 1 0 0 1 0 9 0 0 0 2 0 4 1 1 0 0 utrwalonymi zachowaniami agresywnymi, 
wymagajqcych interwencji i dalszych dzialari 
korekcyjnych i edukacyjno-terapeutycznych 

201 Mlodziezowe Osrodki Wychowawcze i Mlodziezowe Osrodki Socjoterapii. 
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Liczba opracowanych publikacji dla nauczycieli i 
wychowawc6w z zakresu przeciwdzialania przemocy, w 2578 379 7 1114 0 2 18 302 0 400 1 0 5 349 0 0 tym cyberprzemocy, lub nak/ad materia/ow 
drukowanych 
Liczba szkoleri dla nauczycieli i wychowawc6w z 
zakresu przeciwdzialania przemocy, w tym 208 16 3 89 0 8 46 6 3 5 4 0 6 10 4 2 6 cyberprzemocy, na kt6rych zostaly upowszechnione 
materialy metodyczne 
Liczba nauczycieli i wychowawc6w uczestniczqcych w 
szkoleniach z zakresu przeciwdzialania agresji i 
przemocy r6wiesniczej , w tym cyberprzemocy, 7640 618 97 3947 27 17 1007 212 34 147 97 0 119 603 102 100 513 
rozwiqzywania konflikt6w, podejmowania interwencji 
profilaktycznych i reagowania w sytuacjach 
kryzysowych 
Liczba nauczycieli i wychowawc6w MOW i MOS 
uczestniczqcych w szkoleniach z zakresu pracy z 50 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 17 16 0 0 0 uczniami i wychowankami z utrwalonymi zachowaniami 
agresywnymi 

2.2. Przeciwdziatanie uzywaniu substancji psychoaktywnych przez uczni6w i wychowank6w oraz profilaktyka uzaleznienia od gier 
komputerowych , lnternetu i hazardu 

W ramach tego obszaru problemowego najwi~cej uczni6w uczestniczyto w rekomendowanych przez MEN, ORE, KBds.PN i PARPA21 l 

programach profi laktycznych. Wtctczono do nich 10 431 os6b - ponad potowa uczestnik6w (6 319) pochodzi z wojew6dztwa 
zachodniopomorskiego. 

Drugi najwyzszy wskaznik - tak jak w edycji zesztorocznej - dotyczyt spotkan dotyczqcych profilaktyki uzaleznien zorganizowanych dla 
rodzic6w. Wzi~to w nich udziat 6 580 os6b, wi~kszosc z wojew6dztwa swi~tokrzyskiego (2 442 osoby). 

21
) Od 2010 r. istnieje System Rekomendacji Program6w Profilaktycznych i Promocji Zdrowia. Powstala baza program6w rekomendowanych, zamieszczona na stronie 

Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdzialania Narkomanii (KBds.PN); Paristwowej Agencji Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych (PARPA) i Osrodka Rozwoju Edukacji 
(ORE) . W bazie program6w rekomendowanych Sq zamieszczone profesjonalne programy, m.in . dotyczqce promocji zdrowia psychicznego i trzech poziom6w profilaktyki 
(uniwersalnej, selektywnej i wskazujqcej) . Sq to wylqcznie programy, kt6re poddane zostaly ocenie i selekcji przez zesp6/ specjalist6w, zgodnie z przyj~tymi nowymi 
standardami i kryteriami jakosci okreslonymi w Systemie Rekomendacji Program6w Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego oraz Programie Exchange on Drug 
Reduction Action (EDDRA). 
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Najmniejszym zainteresowaniem cieszy~y si~ programy i dzia~ania profilaktyki selektywnej i wskazujqcej realizowanych w MOW i MOS. 
W 2015 r. odby~o si~ ich tylko 7, czyli o 2 wi~cej niz w 2014 r. Nalezy uznac, ze w ca~oksztakie oddzia~ywar'l zawartych 
w indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych skierowanych do wychowank6w w plac6wkach nie by~y wymagane dodatkowe 
dzia~ania wspierajqce. 

Ponizej przedstawiono szczeg6~owe dane: 

2.1. Tabela nr 7. Wska:Z:niki ilosciowe realizacji celu szczeg6~owego nr 2; 2.2 Przeciwdzia~anie uzywaniu substancji psychoaktywnych przez 
uczni6w i wychowank6w oraz profilaktyka uzaleznienia od gier komputerowych , lnternetu, hazardu 

Cel 2: Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i mlodziezy. 2.2 Przeciwdzialanie uzywaniu substancji psychoaktywnych przez uczni6w i wychowank6w oraz profilaktyka 
uzaleznienia od gier komputerowych, lnternetu i hazardu 

Wskaznik 

Liczba szk61 podstawowych i gimnazj6w, w kt6rych 
zrealizowano rekomendowane przez MEN, ORE, KBPN i 
PARPA programy z zakresu profilaktyki uniwersalnej oparte na 
naukowych podstawach lub o potwierdzonej skutecznosci w 
biezq_cym roku szkolnym 
Liczba przeszkolonych trener6w, instruktor6w i realizator6w 
rekomendowanych przez MEN, ORE, KBPN i PARPA 
program6w z zakresu profilaktyki uniwersalnej opartych na 
naukowych podstawach lub o potwierdzonej skutecznosci, w 
biezq_cym roku szkolnym 
Liczba szk61 posiadajq_cych program wychowawczy szkoly i 
program profilaktyki uwzgl~dniajq_cy rozpoznane potrzeby i 
problemy uczni6w w zakresie zapobiegania uzaleznieniom 

Liczba uczni6w korzystajq_cych z us/ug poradni psychologiczno
pedagogicznych, w tym z terapii dla zagrozonych 
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uzaleznieniem 

Liczba wychowank6w grup wychowawczych korzystajq_cych z 
uslug poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym z terapii 71 0 0 0 1 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
dla zagrozonych uzaleznieniem 
Liczba szk61 i plac6wek, w kt6rych sq_ prowadzone programy i 
dzialania profilaktyki selektywnej i wskazujq_cej w biezq_cym 65 1 3 2 7 14 15 0 2 0 3 0 5 0 0 0 13 
roku szkolnym 
Liczba uczni6w uczestniczq_cych w rekomendowanych przez 
MEN, ORE, KBPN i PARPA programach profilaktycznych z 
zakresu profilaktyki selektywnej i wskazujq_cej opartych na 10431 136 490 0 2980 0 0 0 385 0 0 0 121 0 0 0 6319 
naukowych podstawach lub o potwierdzonej skutecznosci w 
biezq_cym roku szkolnym 
Liczba uczni6w, w stosunku do kt6rych realizuje si~ 
indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne w oparciu o 

36 0 13 1 0 0 15 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego wydane z 
uwagi na zagrozenie niedostosowaniem spolecznym 
Liczba wychowank6w grup wychowawczych, w stosunku do 
kt6rych real izuje si~ indywidualne programy edukacyjno-

3 terapeutyczne w oparciu o orzeczenie o potrzebie ksztalcenia 117 0 0 0 0 17 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 
specjalnego wydane z uwagi na zagrozenie niedostosowaniem 0 
spolecznym 

Liczba program6w i dzialari profilaktyki selektywnej i 
wskazujq_cej realizowanych w MOW i MOS w biezq_cym roku 7 0 1 0 0 ~- o 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 szkolnym oraz liczba wychowank6w uczestniczq_cych w tych 
programach 
Liczba uczni6w wlq_czajq_cych si~ do dzialari z zakresu 
profilaktyki r6wiesniczej na rzecz przeciwdzialania 1986 335 25 91 120 0 202 0 69 76 180 0 684 0 0 204 0 
uzaleznieniom 
Liczba wychowank6w grup wychowawczych, wlq_czajq_cych si~ 
do dzialari z zakresu profilaktyki r6wiesniczej na rzecz 305 0 10 0 0 11 0 0 0 0 180 0 60 14 0 30 0 
przeciwdzialania uzaleznieniom 
Liczba nauczycieli i wychowawc6w uczestniczq_cych w formach 
doskonalenia zawodowego z zakresu profilaktyki uzaleznieri 1679 25 390 43 143 347 18 0 34 0 2 0 82 45 442 0 108 
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Liczba material6w merytorycznych i metodycznych dla 
nauczycieli i wychowawc6w dotyczq_cych jakosci oddzialywan 579 6 1 50 2 7 8 0 0 0 1 0 4 0 500 0 0 
profilaktycznych 
Liczba rodzic6w uczestniczq_cych w spotkaniach z zakresu 6580 447 153 101 1078 218 245 6 149 120 56 0 580 2442 12 0 0 profilaktyki uzaleznien 6 4 
Liczba gmin, kt6re finansowaly realizacj~ w szkolach i 
plac6wkach rekomendowanych MEN, ORE, KBPN i PARPA 19 2 1 2 5 0 2 0 2 1 0 0 2 1 0 0 program6w profilaktycznych lub interwencyjnych z zakresu 
profilaktyki uzaleznien adresowanych do mlodziezy 

2.3. Ksztaftowanie umiej~tnosci uczni6w i wychowank6w w zakresie prawid~owego funkcjonowania w srodowisku cyfrowym , 
w szczeg61nosci w srodowisku tzw. nowych medi6w 

Najpopularniejszym dzia~aniem w tym zakresie by~o opracowywanie i upowszechnianie materia~6w informacyjnych dla rodzic6w dotyczqcych 
bezpiecznego korzystania z nowych medi6w. Przygotowano 86 559 materia~6w, w tym 85 802 powsta~o w wojew6dztwie lubelskim. 
W pozosta~ych wojew6dztwach to dzia~anie ujawn i a~o duzo nizszq popularnosciq. Materia~6w z tego samego zakresu , ale dla nauczycieli , 
opracowano 1 758- zn6w wi~kszosc w wojew6dztwie lubelskim. 

W por6wnaniu do zesz~orocznej edycj i zdecydowanie poszerzy~o si~ spektrum dzia~an podejmowanych w tym celu Programu. W roku 2014 
jakqkolwiek aktywnosc odnotowano przy 5 wskaznikach ze wszystkich 12. W 2015 r. zrealizowanych wskaznik6w by~o juz 11 , pomin i~ty 

zatem zosta~ jeden. 

Tabela nr 8. Wskazniki ilosciowe realizacji celu szczeg6~owego nr 2; 2.3 Ksztaftowanie umiej~tnosci uczni6w i wychowank6w w zakresie 
prawid~owego funkcjonowania w srodowisku cyfrowym, w szczeg61nosci w srodowisku tzw. nowych medi6w 

Cel 2: Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i mlodziezy. 2.3 Ksztaltowanie um iej~tnosci uczni6w i wychowank6w w zakresie prawidlowego funkcjonowania 
w srodowisku cyfrowym, w szczeg61nosci w srodowisku tzw. nowych medi6w 

Wskaznik 
E 
2 
·0 
0) 

0 

W tym w wojew6dztwo: 
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Liczba szkol i placowek realizujq_cych programy profilaktyczne 
dotyczq_ce zagrozer'l przestrzeni medialnej 215 5 0 87 9 27 22 0 1 0 4 25 5 16 4 0 10 

Liczba materia/ow metodycznych dla nauczycieli i wychowawcow 
dotyczq_cych bezpiecznego korzystania z nowych mediow przez 1758 381 0 1095 0 7 21 0 0 0 6 0 2 225 0 0 21 
uczniow i wychowankow 
Liczba szkoler'l dla nauczycieli i wychowawcow, podczas ktorych 
zostanq_ upowszechnione materialy metodyczne dotyczq_ce 

185 16 0 90 1 4 47 0 0 1 1 0 4 9 0 0 12 problematyki bezpiecznego korzystania z nowych mediow przez 
uczniow i wychowankow 
Liczba opracowanych i upowszechnionych materia/ow 
informacyjnych dla rodzicow dotyczq_cych bezpiecznego 

86559 2 0 85802 300 3 6 0 0 400 1 0 4 0 40 0 korzystania z nowych mediow przez uczniow i wychowankow 

Liczba szkol i placowek, ktore nawiq_zaly wspolprac~ z 
instytucjami i podmiotami wspierajq_cymi dzialania szkoly lub 

212 18 1 87 9 7 37 0 1 3 0 25 3 9 2 0 10 placowki na rzecz prawidlowego funkcjonowania uczniow i 
wychowankow w srodowisku cyfrowym 
Liczba szkol i placowek monitorujq_cych sytuacj~ uczniow i 
wychowankow zwiq_zanq_ z wyjazdem rodzicow za granic~ w 36 5 0 3 0 10 --1 8- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
celach zarobkowych 
Liczba uczniow, ktorym udzielono pomocy w sytuacji wyjazdu 
rodzicow za granic~ w celach zarobkowych 150 37 0 25 0 66 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Liczba wychowankow grup wychowawczych , ktorym udzielono 
pomocy w sytuacji wyjazdu rodzicow za granic~ w celach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
zarobkowych 
Liczba szkol i placowek, ktore w swojej dzia/alnosci uwzgl~dn ily 
tematyk~ przeciwdzialania przemocy seksualnej 51 4 0 3 0 8 19 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 

Liczba osob przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy 
511 19 43 10 0 12 150 0 0 6 0 205 66 0 0 0 0 uczniom i wychowankom z powaznymi problemami rozwojowymi 
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i zyciowymi 

Liczba szkoleri i innych form doskonalenia kompetencji 
nauczycieli oraz dyrektor6w szk61 i plac6wek z zakresu 27 3 0 13 0 2 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
stosowania procedury ,Niebieskie Karty" 
Liczba instytucji i podmiot6w wsp6/pracujq_cych ze szkolq_ i 
plac6wkq_ w ramach sieci wsparcia dla dzieci i mlodziezy 121 11 0 10 0 11 10 0 0 3 0 76 0 0 0 0 0 
przezywajq_cych kryzysy rozwojowe i zyciowe 

Ponizej zestawienie rezultat6w mi~kkich w projektach: 

Tabela nr 9. Efekty jakosciowe realizowanych dzia~an w projektach: 

Wojew6dztwo Efekty jakosciowe 

dolnoslqskie - warsztaty ,Objawy i skutki uzalezniania od komputera" (129 uczni6w), 
- zaj~cia na temat zlosci i agresji w relacjach r6wiesniczych, 
- prelekcja dla rodzic6w na temat agresji w sieci i cyberprzemocy (27 os6b), 
- warsztaty na temat zagrozen w lnternecie (14 os6b) , 
- zmniejszenie si~ liczby uczni6w naduzywajqcych przemocy s/ownej (o 42%), 
- zmniejszenie si~ liczby uczni6w spotykajqcych si~ na terenie szkoly z agresjq fizycznq (o 26%), 
- wzrost swiadomosci rodzic6w dotyczqcej kontroli nad informacjami i grami na stronach internetowych (o 73%), 
- wzrost umiej~tnosci komunikacyjnych (o 30%). 

kujawsko- - podniesienie wiedzy z zakresu cyberprzemocy (95% rodzic6w), 
pomorskie - poszerzenie wiedzy na temat srodk6w uzalezniajqcych (przez 83% uczni6w), 

- nabycie umiej~tnosci odmawiania, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, 
- wzrost poczucia bezpieczenstwa wsr6d uczni6w. 

lubelskie - wzrost umiej~tnosci rozpoznawania wlasnych emocji i wczuwania si~ w nastroje innych os6b (1 0 na 10 uczestnik6w), 
- wzrost umiej~tnosci wyrazania negatywnych emocji oraz przeciwdzialania przemocy, 
- podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie przeciwdzialania cyberprzemocy (wg 100% szk61) , 
- wzrost wsparcia w zakresie zapobiegania problemom i negatywnym zachowaniom uczni6w w sieci (wg 100% szk61) 

lubuskie - wzrost wiedzy uczni6w na temat zagrozen uzaleznieniami niechemicznymi, 
- wzrost wiedzy nauczycieli i rodzic6w na temat uzaleznien behawioralnych, 
- zmiana przekonan dzieci na temat lnternetu, 
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- zmiana postaw rodzic6w na temat korzystan ia przez ich dzieci z sieci , 
- utatwienie rodzicom i nauczycielom dost~pu do rzetelnej informacji, 
- zbudowanie sieci wsparcia dla os6b zagrozonych uzaleznieniami behawioralnymi na terenie szkoty i poza niq, 
- opracowanie najbardziej efektywnych form i metod profilaktyki uniwersalnej w zakresie uzaleznienia od lnternetu , 
- zmniejszenie si~ liczby uczni6w pobitych (z 5,2% do 1,6%), zastraszanych (z 21 ,7% do 19,4%), wysmiewanych (z 36% do 
29%), 
- podniesienie wynik6w edukacyjnych uczni6w. 

W wyniku zaj~c dla uczni6w: 
- zwi~kszen ie odpornosci uczni6w na naciski zewn~trzne , 

- uswiadomienie odpowiedzialnosci za wtasne decyzje zwiqzane z eksperymentowaniem, 
- wyksztakenie umiej~tnosci pozwalajqcych lepiej uporac si~ z problemami wieku dorastania, 
- wzmocnienie czynnik6w chroniqcych (umiej~tnosci spotecznych , poczucie wi~zi ze szkotq itp.), 
- ogran iczen ie szk6d zwiqzanych z przyjmowaniem srodk6w psychoaktywnych. 

W wyniku zaj~c dla rodzic6w: 
- zwi~kszenie swiadomosci na temat zagrozer'l zwiqzanych z uzywaniem srodk6w psychoaktywnych, 

I 
- nabycie umiej~tnosci rozpoznawania sygnat6w swiadczqcych o kontakcie dzieci ze srodkami psychoaktywnymi , 
- uswiadomienie odpowiedzialnosci prawnej uczni6w si~gajqcych po srodki psychoaktywne i ich opiekun6w. 

W wyniku zaj~c dla nauczycieli : 
- nabycie umiej~tnosci reagowania na r6zne sytuacje wychowawcze, 
- uswiadomienie obowiqzk6w i praw wychowawcy w procesie wychowawczym , 
- wypracowanie trwatego modelu wsp6tdziatan ia szk6t i innych instytucji. 

t6dzkie - podniesienie wiedzy z zakresu problem6w, jakie przynosi niewtasciwe korzystanie z nowoczesnych medi6w (w 12 gimnazjach 
nauczyciele i uczniowie, a w 4 r6wniez rodzice) , 

- poznanie form cyberprzemocy przez nauczycieli, 
- uswiadomienie nauczycielom i rodzicom skutk6w wychowania bez regut (3 szkoty), 
- przekazan ie materiat6w informacyjnJ'Ch do wszystkich szk6t gimnazjalnych. 

matopolskie - wzrost wiedzy o negatywnych skutkach si~gania po srodki uzalezniajqce wsr6d uczni6w (wzrost okreslenia stanu wiedzy na ten 
temat jako ,bardzo dobry" z 37,6% do 68%), 
- wzrost aktywnosci rodzic6w w zakresie wsp6tpracy wychowawczej ze szkotq, 
- wzrost wiedzy rodzic6w w zakresie profilaktyki zachowan ryzykownych wsr6d dzieci (co potwierdzito 92% badanych) , 
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mazowieckie 

opolskie 

- wzrost wiedzy, na temat cyberprzemocy wsr6d uczni6w i rodzic6w, 
- wzrost swiadomosci uczni6w w zakresie bezpiecznego zachowania w szkole (z 65% do prawie 100% }, 
- wzrost kompetencji w zakresie radzenia sobie z samotnosciq i odrzuceniem o 53,5%, z przesladowaniem o 34%, z aktami 
napasci o 59%, 
- wzrost wiedzy wsr6d rodzic6w na temat korzystania z nowych medi6w (o 50%). 

Uczniowie: 
- nabycie umiej~tnosci rozwiqzywania konfl ikt6w drogq negocjacji i mediacji (63%), 
- wzmocnienie postaw tolerancji , empatii, szacunku do drugiego czfowieka (87,5%), 
- nabycie umiej~tnosci radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych (61%), 
- poszerzenie wiedzy w zakresie profilaktyki uzaleznier'l od telefonu , gier komputerowych i lnternetu, w tym cyberprzemocy (74%), 
- zwi~kszenie wiedzy wychowank6w MOW na temat narkotyk6w, ich uzywania i zachowar'l ryzykownych (85%). 

Nauczyciele: 
- poszerzenie wiedzy w zakresie zagrozer'l cyberprzestrzeni (97%), 
- nabycie umiej~tnosci z zakresu mediacji jake alternatywnej metody rozwiqzywania konflikt6w (1 00%). 

Rodzice: 
- nabycie wiedzy w zakresie zagrozer'l zwiqzanych ze stosowaniem technologii cyfrowych i ich wpfywu na psychik~ mfodego 
czfowieka (100%). 

-zmniejszenie tempa wzrostu ilosci os6b podejmujqcych dziafania ryzykowne, wchodzqcych w kontakt z uzywkami, 
-wdrozenie element6w programu profilaktycznego w zakresie rozwiqzywania konflikt6w, 
-ksztartowanie postaw otwartosci, 
-propagowanie interesujqcych form zagospodarowania czasu wolnego, 
-spadek liczby konflikt6w uczniowskich, 
-organizacja warsztat6w, plener6w malarskich, dziafar'l artystyczny..::cc:..:.h..:.cit:r::..:_. -----------------------1 

1-l-po_d_k_a_r_p_ac-k-,i-e----t-----w~zrost wiedzy i kompetencji nauczycieli i rodzic6w w zakresie prawidfowego funkcjonowania w srodowisku cyfrowym (30%}, 
-wzrost wiedzy i kompetencji nauczycieli i rodzic6w w zakresie cyberprzemocy i uzywania srodk6w psychoaktywnych (40%}, 
-wdrozenie systemu oddziafywania szkofy, rodzic6w i osrodka pomocy spofecznej do dziafar'l w zakresie oddziafywar'l 

profilaktycznych poprzez utworzenie grupy wsparcia na rzecz bezpiecznej i przyjaznej szkofy (60% dla wszystkich 
poziom6w edukacyjnych), 

-podniesienie u uczni6w swiadomosci nt. mqdrego i bezpiecznego korzystania z nowych medi6w, szczeg61nie z portali 
spofecznosciowych i telefon6w kom6rkowych (100%}, 

-nabycie przez uczni6w wiedzy na temat zagrozer'l z nowych medi6w oraz uzywania substancji psychoaktywnych poprzez 
spotkania z osobami po leczeniu odwykowym (333 uczni6w). I 
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podlaskie -zdobycie przez dzieci wiedzy na temat bezpieczeristwa danych osobowych (srednio 82% uczni6w) i odpowiedniego 
zachowania w lnternecie (50% uczni6w), 

-nabycie wiedzy w zakresie odpowiedzialnosci prawnej cyberprzemocy (93% uczni6w), 
-wzrost odsetka uczni6w rozpoznajqcych sytuacje przemocy (o 19%), 
-wzrost umiej~tnosc i spo~ecznych wsr6d uczni6w, opiekun6w i nauczycieli , 
-wzrost zainteresowania uczni6w kreatywnym sposobem sp~dzania czasu wolnego (ko~o rzezby, robotyki, garncarskie, klub 

I I 
filmowy~c6w talent6w; wzrost wiedzy srednio o 60%). 

pomorskie - wzrost sw1adomosc1 uczn1ow na temat mebezp1eczenstw wyst~pUJqcych w cyberprzestrzen1 (przeprowadzen1e 
75 warsztat6w dla 1 678 uczni6w), 

- wzrost poziomu wiedzy i kompetencji nauczycieli i pedagog6w z dziedziny samob6jstw dzieci i m~odziezy (z 89,5% do 98,7% 

I I 
badanych deklarujqcych wysoki poziom wiedzyl 

slqskie - wzrost kompetenCJI zw1qzanych z rozpoznawan1em 1 radzemem sob1e z w~asnym1 emoCJaml , 
- wzrost integracji srodowiska szkolnego w duchu tolerancji i wzajemnego zrozumien ia, 
- podniesien ie kompetencji uczni6w w zakresie przeciwdz ia~ania przemocy, rozwiqzywania konflikt6w i reagowania 

w sytuacjach kryzysowych , 
- wzrost wiedzy wsr6d uczni6w na temat skutk6w przemocy w rodzinie i srodowisku lokalnym, a takze zdobycie wiedzy na 

temat os6b, bqdz instytucj i, kt6re mogq pom6c w sytuacji kiedy jest si~ swiatkiem przemocy lub ofiarq przemocy, 
- wzrost zaangazowania uczni6w w zycie szko~y i poprawa relacji kolezeriskich , 
- zwi~kszenie wsparcia dla uczni6w, rodzic6w i nauczycieli poprzez poszerzenie wsp6~pracy szko~y z podmiotami 

zewn~trznymi , kt6re wspierajq dz ia~an ia szko~y w srodowisku lokalnym, 
- wzrost wiedzy nauczycieli i pracownik6w szko~y z zakresu szkolnej interwencji profilaktycznej oraz edukacji prawnej , 
- zwi~kszenie swiadomosci wsr6d dzieci i m~odziezy oraz ich rodzic6w o skutkach i zagrozeniach wynikajqcych 

z uzaleznienia od substancji psychoaktywnych i konsekwencji na~ogu, 
- zmniejszenie czynnik6w ryzyka uzaleznieri i wzmocn ienie dzia~ari hamujqcych dzieci oraz m~odziez przed zagrozeniami 

na~og iem narkotykowym, 
- wzrost umiej~tnosci dotyczqcych zachowari asertywnych wsr6d uczni6w w zakresie odmawiania uzywania substancji 

psychoaktywnych ,, 
- zwi~kszenie dost~pnosci i skutecznosci form pomocy terapeutycznej i psycholog icznej dla os6b zagrozonych uzalezn ieniem 

od substancji psychoaktywnych, 
- wzrost wiedzy wsr6d uczni6w na temat cyberprzemocy, przeciwdzia~ania jej oraz bezpiecznego korzystania z lnternetu, 
- wzrost wiedzy rodzic6w dotyczqcej zagrozeri , z jakimi dzieci majq lub mogq miec do czynienia podczas korzystania 

z I nternetu , 
- zwi~kszenie oferty wspomagan ia rodzic6w w procesie tworzenia warunk6w i czynnik6w ochronnych dla dzieci , 
- wzrost wiedzy wsr6d kadry szkolnej z zakresu umiej~tnosci rozpoznawania i wspierania dzieci z obszaru wysokiego poziomu 

ryzyka przemocy seksualnej , 
- wzrost aktywnosci nauczycieli w pracach zespo~6w interdyscyplinarnych i grup roboczych , 
- wzmocnienie wizerunku szk6~ jako miejsca bezpieczneg_Q!_J>rzyjaznego i atrakcyjneg,_o_d_l.c....a....:.u_c_z_ni....:.a_. ___________ __J 
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Zdecydowana wi~kszosc za~ozonych cel6w/efekt6w zosta~a uzyskana prawie w 100%, niekt6re z nich zauwazalne b~dq 
1 1 wp~ysz~osci (wg sprawozda~ real~ator6w prog~ra~m~uL.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Uczniowie: swi~tok~yskie 

warmi~sko

mazurskie 

-podniesien ie swiadomosci uczni6w o ryzyku uzaleznienia od narkotyk6w oraz o mozliwosciach wsparcia, 
-poznanie sposob6w radzenia sobie z naciskiem ze strony innej osoby bqdz grupy. 

Nauczyciele: 
-podniesienie poziomu kompetencji wychowawczych w zakresie dzia~a~ profilaktycznych zwiqzanych z radzeniem sobie 

z cyberprzemocq:, ze spozywaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez dzieci i m~odziez oraz w zakresie 
odpowiedzialnosci prawnej , 

-wzrost kompetencji wychowawczych w zakresie technik terapeutycznych: praca z uczniem niepe~nosprawnym 
i zmniejszenie zjawiska wykluczenia z grupy r6wiesniczej . 

Rodzice: 
-podniesienie poziomu wiedzy na temat profilaktyki uzaleznie~. zjawiska p~emocy r6wiesniczej , agresji i autoagresji , 
-wzrost swiadomosci na temat negatywnego wp~ywu na zdrowie nadmiernego, niekontrolowanego ko~ystania z medi6w. 

Przyk~adowe szkolenia i warsztaty: 
-metoda Ruchu Rozwijajqcego bazujqcego na pracy Weroniki Sherborne, 
-spozywanie substancji psychoaktywnych przez m~odziez oraz bezpiecze~stwo dzieci i m~odziezy w lnternecie - aspekty 

prawne, 
-przemoc r6wiesnicza- praktyczna profilaktyka, 
-nadmierne ko~ystanie z medi6w a nasze zdrowie, 
-dorastanie bez uzywek. 
-poszerzenie wiedzy nauczycieli z zakresu profilaktyki uzaleznie~ . srodk6w psychoaktywnych (50,3% badanych bardzo 

wysoko okresiHo wzrost wiedzy), 
-nabycie przez uczni6w wiedzy na temat konsekwencji prawnych stosowania przemocy, 
-wzrost wiedzy uczni6w w zakresie: zasad korzystania i bezpiecze~stwa w lnternecie (o 47%), profilaktyki uzaleznie~ 

(o 60%) i radzenia sobie z presjq r6wiesnik6w (o 27%), 
-wzrost wiedzy nauczycieli w zakresie: interwencji wobec ucznia zagrozonego alkoholem (o 56%) i post~powania 

w sytuacji uzywania przez nich substancji psychoaktywnych (o 82%), 
-wzrost swiadomosci rodzic6w w zakresie negacji stosowania kar cielesnych ( o 13% ), 
-wzrost poczucia przynaleznosci do spo~ecznosci szkolnej wsr6d uczni6w (u 49%) wzmocnienie umiej~tnosci pracy 

w grupie (u ponad 55%), wzrost umiej~tnosci radzenia sobie ze stresem (u 66%) i panowania nad negatywnymi 
I I emocjami (u 83%). 

wielkopolskie -rozw1n1~C1e u uczm6w za1nteresowa~ humamstycznych z zakresu nauk przyrodmczych oraz z zakresu kultury flzyczneJ, 

so 



-wzmocnienie wi~zi uczni6w ze szkofq (u 82%) i poczucia wfasnej wartosci (u 63%), 
-popularyzacja aktywnego sp~dzania wolnego czasu (z 20% uczni6w wzrost do 44%), takze zmniejszenie si~ liczby uczni6w 

sp~dzajqcych czas najcz~sciej przed telewizorem (z 21% do 12%) lub przy komputerze (z 55% do 34%), 
-zmniejszenie si~ liczby akt6w przemocy fizycznej (z 8% do 3%) , przemocy psychicznej (z 24% do 14%) i wyst~powania 

cyberprzemocy (z 28% do 8%), 
-podniesienie wiedzy nauczycieli z zakresu radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi (u 99%), 
-organizacja wyjazd6w i zaj~c artystycznych , kulinarnych, sportowych , rekreacyjnych , czy multimedialnych promujqcych 

1-----:-- :-:------t-----,--"-a:-'-lte-=-r:..:..n.c:.a:.Jt . wne sposoby sp~dzania wolnego czasu (podniesienie wiedzy u 100% uczestnik6w). 
zachodniopomor -zbudowanie platformy internetowej z modufem e-learningu (www.bezataku.pl) zwiqzanej z profilaktykq cyberprzemocy oraz 
skie agresjq i przemocq w szkole (3 020) wejsc na stron~ . 

-rozesfanie do szk6f 500 egzemplarzy poradnika ,Cyberprzemoc- to trzeba wiedziec", 
-przeszkolenie nauczycieli w zakresie wiedzy na temat cyberprzemocy, 
-podniesien ie swiadomosci prawnej uczni6w w zakresie konsekwencj i stosowania przemocy, w tym cyberprzemocy 

(u 92%), 
-wzrost wiedzy rodzic6w (u 92%) i nauczyciel i na temat post~powania Sqdowego wobec os6b nieletn ich , 
-wzrost kompetencj i nauczycieli we wszczynaniu i realizowaniu procedury Niebieskie Karty (38% badanych ocen ifo 

przydatnosc szkolen ia bardzo wysoko, 48%- wysoko), 
-zwi~kszenie u nauczycieli swiadomosci wychowawczej i poszerzenie um iej~tnosci poprawy komunikacji z uczniami (,bardzo 

'------------'------wysoki poziom wiedzy" : z 11,11% do 61,11%; ,wysoki poziom wiedzy" : z 28,7% do 34,26%). I 

3. Cel szczeg61owy 3: Promowanie zdrowego stylu i:ycia wsr6d dzieci i mlodziei:y 

Najwyzsze wartosci wskaznika w odniesieniu do celu trzeciego Programu osiqgni~to w przypadku zaj~c pozalekcyjnych zorganizowanych 
wok6f aktywnych form sp~dzania czasu wolnego. Z takiej formy skorzystafo 7 470 uczni6w - najwi~cej w wojew6dztwach f6dzkim (1 295) 
i wielkopolskim (1 267) . Dwa nast~pne pod wzgl~dem popularnosci wskazniki r6wniez koncentrujq si~ na uczniach - 3 556 z nich zostafo 
przeszkolonych z zakresu udzielania pierwszej pomocy (w tym 1 231 w wojew6dztwie wielkopolskim) . 

Tylko 12 szk6f - a zatem o 29 mniej niz przed rokiem - uzyskafo Wojew6dzki lub Krajowy Certyfikat Szkofa Promujqca Zdrowie. Ponadto 
tylko 40 wychowank6w grup wychowawczych zostafo przeszkolonych z zakresu udzielania pierwszej pomocy - po 20 w wojew6dztwach 
f6dzkim i mazowieckim. Zadnych dziafan w ramach tego celu szczeg6fowego nie podj~to w wojew6dztwie zachodniopomorskim i slqskim. 
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Tabela nr 10. Wskazniki ilosciowe realizacji celu szczeg6towego nr 3 

Cel szczeg6/owy 3: Promowanie zdrowego stylu zycia wsr6d dzieci i mlodziezy. 

W tym w wojew6dztwo: 

E Q) Q) Q) Q) Q) 
Q) :.;;:: 6 Q) Wskazniki Q) :.;;:: ' Q) :.;;:: :.;;:: :.;;:: Q) Q) :.;;:: ' Q) 

0 ·- Q) Q) Q) u :.;;:: CJl 0 ·-
::0 ~ :><:..:,£ :.;;:: Q) CJl u :.;;:: Q) >- ~~ CJl · - .:,£ 

0> CJl CJl CJl 
:.;;:: :.;;:: 0 Q) :.;;:: co CJl ~ :.;;:: ~ 0 c:: CJl 

:en :s: 0 CJl N -~ CJl a. co ·C:: ~ a. -o ~ 
0 Qi :::J a. 0 a; 0 ~ .:,£ ·- :::J 0 0 

0 ~E ..0 ..0 -o 0 0 '6 E .8 E N 0 ..c:: E c:: :::J :2 -ro N a. .:,£ 0 :en ~ co .:,£ u 0 
0 :::J 0 :::J - co 0 -o 0 Q}> 

~ E Qi 
:>C. a. - E 0 a. a. -~ ~ a. -o E a. - ~ 

• (/) 

Liczba szk61 i plac6wek prowadzq_cych dzia/ania z zakresu 
promocji zdrowego stylu zycia 243 15 1 6 12 37 23 22 13 35 27 2 0 35 7 8 0 

Liczba szk61 przysl!i!pujq_cych do program6w ustanowionych 
przez Komisj!i! Europejskq, realizowanych przez Agencj!i! 
Rynku Rolnego, majq_cych na celu ksztaltowanie 44 1 1 5 2 0 18 0 10 1 0 1 0 0 5 0 0 
prozdrowotnych nawyk6w zywieniowych dzieci i mlodziezy 
oraz aktywnosci fizycznej 
Liczba uczni6w przeszkolonych z zakresu udzielania 3556 519 0 198 41 680 34 0 70 333 80 0 0 0 370 1231 0 
pierwszej pomocy 
Liczba wychowank6w grup wychowawczych przeszkolonych 
z zakresu udzielania pierwszej pomocy 40 0 0 0 0 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Liczba uczni6w, biorq_cych udzial w pozaszkolnych aktywnych 
287 formach SP!i!dzania czasu wolnego 7470 83 480 981 1295 143 150 756 80 555 695 0 377 321 1267 0 

Liczba wychowank6w grup wychowawczych biorq_cych udzial 
w pozaszkolnych aktywnych formach SP!i!dzania czasu 282 0 40 0 87 35 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 
wolnego 
Liczba szk61 b!i!dq_cych odbiorcami dzialan, kt6re majq_ na celu 
zwi!i!kszenie zaangazowania uczni6w w zaj!i!cia wychowania 120 12 1 5 5 40 12 12 5 1 2 2 0 0 13 10 0 
fizycznego 
Liczba nauczycieli i wychowawc6w uczestniczq_cych w 
szkoleniach z zakresu zdrowego zywienia oraz zapobiegania 638 69 137 29 160 70 0 0 20 0 17 41 0 4 17 74 0 
zaburzeniom odzywiania 
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Liczba szkoler'l z zakresu edukacji zdrowotnej skierowanych 
103 8 do nauczycieli i rodzic6w 2 8 16 12 0 0 14 0 17 1 0 4 9 12 0 

Liczba publikacji i opracowar'l z zakresu edukacji zdrowotnej, 
w szczeg61nosci z zakresu zdrowego zywienia i aktywnosci 631 5 0 8 8 4 0 0 3 0 1 500 0 0 100 2 0 
fizycznej 
Liczba szk61 promujq_cych zdrowie, kt6re uzyskaly 
Wojew6dzki lub Krajowy Certyfikat Szkola Promujq_ca 12 2 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 3 0 
Zdrowie 

Tabela nr 11. Efekty jakosciowe realizowanych dzia~ar'l w projektach: 

Wojew6dztwo Efekty mi~kkie 

dolnoslqskie -uswiadomienie uczniom zasad bezpiecznej zabawy oraz zachowania si~ w sytuacji zagrozenia zdrowia (skuteczne 
u srednio 55,5% uczestnik6w), 

-zorganizowanie spektaklu profilaktycznego omawiajqcego wady i negatywne postawy w mtodszym wieku szkolnym (ok. 
70% uczni6w aktywnie uczestniczyto), 

-zagospodarowan ie przestrzen i szkolnej w dw6ch budynkach szkoty do bezpiecznego sp~dzania przerw 
mi~dzylekcyjnych , 

-przeprowadzenie zaj~c instruktazowych pokazujq_cych uczniom, jak bezpiecznie korzystac z gier podtogowych, 
-wzrost wiedzy nauczycieli (o 79%), uczni6w (u 52%) i rodzic6w na temat zdrowego odzywiania, 
-wzrost liczby uczni6w aktywnie sp~dzajqcych wolny czas (o 30%), 
-wzrost swiadomosci uczni6w (o ok. 30%) i rodzic6w na temat niekorzystnego wptywu noszenia ci~zkich plecak6w na 

sylwetk~ , 
-wzrost poziomu wiedzy uczni6w na temat higienicznego trybu zycia , szkodliwosci uzywania substancji psychoaktywnych 

i umiej~tnosci udzielania pierwszej 12omoc~ . 
kujawsko-pomorskie -zdobycie przez uczni6w nowych wiadomosci na temat sp~dzania czasu wolnego w spos6b bezpieczny i korzystny dla 

zdrowia, 
-wzrost poczucia bezpieczenstwa u uczni6w, 
-wyciszenie uczni6w agresywnych oraz otwarcie u uczni6w wycofanych , 
-nauka uczni6w, jak zdrowo komponowac positki (100% uczestnik6w); zwi~kszenie umiej~tnosci w zakresie samoobstugi 

(u 30%), 
-poprawa kondycji wzrokowo-ruchowej uczni6w, zmiany nawytk6w zywieniowych, zwi~kszenie aktywnosci fizycznej. 

lubelskie -ksztattowanie u uczni6w prawidtowych nawyk6w dbania o zdrowie wtasne i innych os6b (100% klas Ill gimnazjum 
zostato przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy) , 

-podejmowanie dziatan w celu zwi~kszenia zaangazowania uczni6w w zaj~cia WJ'Chowania fizJ~cznego (wzrost 
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aktywnosci fizycznej na zajt?ciach o 30%), 
-zagospodarowanie czasu wolnego ze szczeg61nym uwzglt?dnieniem aktywnosci fizycznej w szkole oraz poza niq, 
-tworzenie warunk6w do prawidfowego rozwoju emocjonalnego i spofecznego uczni6w, 
-realizowanie program6w profilaktycznych rekomendowanych przez Paristwowq lnspekcjt? Sanitarnq, policjt? i sfuzbt? 

zdrowia, 
-realizowanie imprez i uroczystosci szkolnych dotyczqcych zdrowego stylu zycia, z aktywnym udziafem organizacji 

szkolnych, 
-opracowanie i upowszechnianie materiaf6w z zakresu edukacji zdrowotnej skierowanych do nauczycieli i rodzic6w, 
-popularyzacja zdrowego zywienia w stof6wkach szkolnych (korzysta z niego 74% uczni6w), 

I I -programy ,Szklanka mleka" i ,Owoce i warzywa w szkole" (1 00% uczni6w klas 1-3 szk6f podstawowych). 
lubuskie -wzrost swiadomosci u dzieci i mfodziezy na temat prawidfowego odzywiania oraz jego wpfywu na rozw6j fizyczny 

i psychiczny, 
-wzrost zainteresowania aktywnosciq fizycznq dzieci i mfodziezy, poprawa sprawnosci i koordynacji ruchowej 

uczestnik6w, 
-wzrost wiedzy na temat zdrowego tl}'bu Z)'Cia (takze u nauczycieli i rodzic6w) . 

f6dzkie -zajt?cia sportowe zagospodarowujqce czas wolny i przyczyniajqce sit? do poprawy sprawnosci fizycznej oraz 
1 1 ksztartujqce umiejt?tnosci orientowania sit? w terenie (ponad 1 600 uczni6w). 

-zorganizowanie program6w ,Rodzinna Kawiarenka" i ,Bezpieczna i przyjazna szkofa w gminie Skawina", mafopolsk1e 

mazowieckie 

-wzrost wiedzy uczni6w, rodzic6w i nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy (u 85% badanych) , 
-wzrost kompetencji uczni6w w zakresie wyrazania wfasnych uczuc i emocji (o 80,5%) oraz nawiqzywania 

i podtrzymywania przyjazni (o 85%), 
-promowanie zdrowego trybu zycia oraz pobudzania aktywnosci wsr6d dzieci i mfodziezy (100% badanych potwierdza 

skutecznos9. 
Uczniowie: 

-wzrost zainteresowania aktywnymi formami spt?dzania wolnego czasu (81% os6b ), 
-nabycie umiejt?tnosci pfywania (80% os6b) , 
-zwit?kszenie aktywnosci fizycznej i kondycji (1 00% os6b), 

opolsk1e 
1 -zakup sprzt?tu sportowego wykorzystywanego podczas zaj~pozaszkolny~ozalekcyj_!!Y.::...ch:.:..:· _ _________ --1 

-utrwalanie wiedzy na temat zdrowego odzywiania, 
-uznanie ruchu na swiezym powietrzu jako alternatywy dla telewizji i komputera (1 00% uczestnik6w), 
-wzrost swiadomosci dzieci , rodzic6w i nauczycieli dotyczqcej wpfywu diety na rozw6j dziecka i jego zdrowie, 
-polepszenie relacji mit?dzy dziecmi a rodzicami i nauczycielami oraz mit?dzy samymi dziecmi, 
-popularyzacja turystyki rowerowej , 
-poszerzenie oferty edukacyjnej i zdrowotnej plac6wek objt?tych dziafaniami , 
-przeprowadzenie szkoleri z zakresu pierwszej pomocy, 
-organizacja cyklicznych wyjazd6w na basen , 

L_ ________ __] ___ _:-u::..:tw.:.:...:.o.:.::rz::..:e:..:...n:.:..:ie=-=-st=-re.::...:..fY relaksu w ogr6dku przedszkolnym, 
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-poprawa sprawnosci fizycznej (97% badanych uczestnik6w) i rozw6j zainteresowar'l (94%). 
podkarpackie -integracja spotecznosci przedszkolnej (dzieci - 2 843, rodzic6w - 3 678, nauczycieli) w czasie wsp61nych zabaw 

i zawod6w na pikniku, 
-zainteresowano dzieci i rodzic6w dyscyplinami sportowymi nieuprawianymi w przedszkolu , 
-usamodzielnienie dzieci (1 622) w poznawaniu swiata poprzez aktywnosc umystowo-eksperymentalnq, 
-przekazanie dzieciom i rodzicom pomyst6w na aktywny wypoczynek, 
-promocja zdrowego tl}'bU zycia w mediach (99,9% rodzic6w uznato, ze projekt rozwija zainteresowanie dzieci sportem) . 

podlaskie -wsparcie rodziny w jej funkcjonowaniu , 
-powstanie aktywnej fizycznie spotecznosci szkolnej, 
-wzrost odpowiedzialnosci uczni6w w zakresie komponowania i regularnego spozywania zbilansowanych positk6w 

(deklaracja 95% uczni6w), 
-pogt~bienie wiedzy z zakresu piramidy zdrowia oraz wartosci odzywczych produkt6w (o 55%) , 
-wzrost wiedzy rodzic6w dotyczqcej zaburzer'l odzywiania i metod leczenia (u 100%), 
-wzrost wiedzy dzieci z zakresu bezpiecznego zachowania w wodzie , lesie i udzielania pierwszej pomocy (o 75%}. 

pomorskie -powstanie sitowni przy szkole na wolnym powietrzu , z kt6rej opr6cz uczni6w korzystajq tez lokalni mieszkar'lcy 
(ok. 20 os6b tygodniowo, przed nadejsciem wiosny) , 

-zmniejszenie si~ negatywnego wptywu os6b zdemoralizowanych na dzieci i mtodziez, 
-przeprowadzenie warsztat6w (dla 100% uczni6w) dotyczqcych zdrowego odzywiania , 
-organizacja szkolenia na temat zagrozeri wsp6tczesnej cywilizacji (100% nauczycieli): wzbogacenie wiedzy 

z zakresu zdrowego trybu zycia, 
-wydanie gazetki szkolnej oraz 500 sztuk informatora dla rodzic6w i nauczycieli. 

SlqSkle Brak 

swi~tokrzyskie Uczniowie: 

-podniesienie poziomu aktywnosci fizycznej, 
-rozbudzenie zainteresowania wtasnym zdrowiem i wptywem ruchu/diety na psychofizyczne mozliwosci wtasnego ciata , 
-nauka komponowania zdrowych positk6w. 

Nauczyciele: 

-podniesienie swiadomosci i wiedzy na temat otytosci , jej przyczyn , skutk6w i mozliwosci leczenia, 
-wzrost swiadomosci i wiedzy na temat koniecznosci wspierania mtodego cztowieka na etapie wyrabiania nawyk6w 

zywie n iowych. 

Rodzice: 

-przyktadowe szkolenia i warsztaty: zaj~cia kulinarno-dietetyczne, sportowe i alternatywne, 
- malowanie murali o tematyce zdrowotnej. 

warmirisko- -wzrost zainteresowania uczni6w aktywnymi formami sp~dzania wolnego czasu (wycieczki krajoznawcze, wyjazdy 
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mazurskie sportowo-rekreacyjne i naukowo-badawcze; dla 90.3% ankietowanych zaj~cia miafy atrakcyjnq form~ ; 78,6% 
ankietowanych uwaza, ze nastqpifa u nich poprawa t~zyzny fizycznej) , 

-rozw6j wsr6d uczni6w zainteresowania m.in. geografiq, krajoznawstwem i turystykq, 
-nabycie przez uczni6w umiej~tnosci udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (100% uczestnik6w) , 
-rozbudzenie ch~ci dalszego aktywizowania ruchowego u wszystkich uczestnik6w zaj~c/trening6w , podniesienie 

umiej~tnosci sportowych, 
-zdobycie przez rodzic6w i uczni6w informacji na temat racjonalnego odzywiania i jego wpfywu na rozw6j dzieci , 
-zwi~kszenie si~ (o 1 0%} odsetku uczni6w akt~wnie uczestniczgcych w zaj~ciach wychowania fiz~cznego . 

wielkopolskie -zwi~kszenie skutecznosci dziafari wychowawczych i profilaktycznych w zakresie promowania zdrowego stylu zycia 
wsr6d dzieci i dorosfych , 

-zwi~kszenie si~ wiedzy i umiej~tnosci z zakresu zdrowego odzywiania i profilaktyki zdrowotnej (o 76%), 
-wzrost (o 79%) aktywnosci fizycznej (co skutkuje poprawq sprawnosci fizycznej , wzrostem umiej~tnosci sportowych , 

ograniczeniem czasu sp~dzanego przed komputerem i telewizorem) , 
-wzrost wiedzy uczni6w na temat udzielania pierwszej pomocy (o 36%), 
-wzrost umiej~tnosci zagospodarowania swojego wolnego czasu wsr6d uczni6w i integracja z r6wiesnikami z innych 

szk6f. 
zachod n iopomorskie Brak 

Wsr6d najcz~stszych temat6w zaj~c oferowanych uczniom w celu szczeg6towym nr 3 Programu byty: swiadomosc dotyczqca zdrowego 

stylu i:ycia i wagi aktywnosci fizycznej . Opis rezultat6w, w tym celu jest najbardziej skromny i sprowadza si~ do og61nych sformutowari . 

Wydaje si~, i:e w tym przypadku szkoty miaty zdecydowanie wi~kszq trudnosc by oprzec swoje przekonania na mierzalnych danych . Jest to 

obszar do pracy, by plac6wki nauczyty si~ badac swoje sukcesy w obszarze promocji zdrowia i aktywnego stylu i:ycia. 
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VIII. Ewaluacja. Rzctdowego Programu na lata 2014-2016 ,Bezpieczna 
i Przyjazna Szkofa w 2015 r. 

1. Metodologia badania ewaluacyjnego 
Badanie ewaluacyjne zreal izowa~ podmiot zewn~trzny - Osrodek Ewaluacji Sp. z o.o. 
(dalej OE). Przedmiotem i celem badania ewaluacyjnego by~a ocena projekt6w 
lokalnych realizowanych na poziomie wojew6dzkim oraz dzi a~an podejmowanych na 
poziomie centralnym zwiqzanych z real izacjq Programu. Cele badania dotyczy~y : 

1) Oceny skutecznosci program ow lokalnych w poszczeg61nych wojew6dztwach , 
oraz innych dzia~an o charakterze centralnym zwiqzanych z real izacjq Programu; 

2) Oceny mechanizm6w dzia~ania Programu; 
3) Wypracowania rekomendacji s~ui:qcych konstruowaniu' kolejnych instrument6w 

wsparcia. 

Badanie obejmowa~o trzy poziomy: centralny, wojew6dzki oraz lokalny. W badaniu 
podstawowym narz~dziem zbierania informacji by~a ankieta elektroniczna 
za posrednictwem kt6rej uzyskano opinie od projektodawc6w, w kontekscie lokalnych 
i indywidualnych uwarunkowan poszczeg61nych dzia~an . 

1) Poziom centralny: 
Wywiad indywidualny z przedstawicielem Ministerstwa Edukacji Narodowej ; 

2) Poziom regionalny: 
Wszyscy koordynatorzy wojew6dzcy zostal i poproszeni o odpowiedzi na pytania 
dotyczqce ich wojew6dztwa . Ankieta by~a realizowana od 4 do 16 listopada 2015 r. 

3) Poziom lokalny 
Realizatorzy projekt6w wype~ni al i ankiety. Ostatecznie na ankiet~ odpowiedzia~o 
62% projektodawc6w. 

Na poziomie wojew6dzkim w wywiadzie wzi~~y udziaf: 

• 
• 

• 

wojew6dztwa o najwi~kszej i najmniejszej liczbie rea lizowanych projekt6w; 

wojew6dztwa , w kt6rych og~oszono jeden konkurs na realizacj~ projekt6w i takie, 
w kt6rych og~oszono kilka konkurs6w; 

wojew6dztwa, kt6rych odpowiedzi w ankiecie elektronicznej wymaga~y pog~~bienia . 

Na poziomie lokalnym przeprowadzono studium przypadku w wybranych 8 projektach. 
Kazde studium to by~o osobne mini-badanie. W kazdym z szesciu projekt6w 
przeprowadzono: 
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• analiz~ wniosku projektowego; 

• wywiad telefoniczny z koordynatorem projektu ; 

• wywiad grupowy lub seri~ wywiad6w telefonicznych z trenerami/realizatorami; 

• ankiet~ elektronicznct z uczniami i wychowankami biorqcymi udzia~ w projekcie. 

Do studi6w przypadku projekty dobrano celowo: 

• 3 projekty realizowane przez organizacje pozarzqdowe 
przez jednostki samorzqdu terytorialnego; 

3 projekty realizowane 

• jeden z projekt6w, kt6ry mia~ najwyzszq dotacj~ ; 

• jeden z projekt6w, kt6ry otrzyma~ najnizszct dotacj~. 

Poniewaz mia~y miejsce sytuacje, i:e jedna organizacja lub samorzctd sk~ada~ wnioski na 
real izacj~ kilku projekt6w22 tego typu przypadek w~qczono do analizy. 

Ankieta elektroniczna skierowana do m~odziezy , kt6ra bra~a udzia~ w projektach, z uwagi 
na ich kompetencje poznawcze, obj~Ja uczni6w i wychowank6w powyzej 12 roku zycia. 
W ankiecie wzi~~o udzia~ 578 uczni6w i wychowank6w z 5 wojew6dztw. 

Wykres nr 5. Poziom reprezentacji badanych w wojew6dztwach 

W kt6rym wojew6dztwie mieszkasz? 

Podlaskie 11111111111111111111111111111111111111 60% 

Swi~;tokrzyskie ~~---- 17% 

Lubuskie ---- 14% 

Sl<jskie - 6% 

Mazowieckie - 4% 

Na poziomie centralnym w 2015 roku badanie ewaluacyjne objEilto projekt Fundacji 
Dzieci Niczyje, kt6ry dotyczy~ realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie przez 
specjalist6w og6/nopolskiej infolinii interwencyjno-informacyjnej dla uczni6w, w tym ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodzic6w, nauczycie/i oraz innych podmiot6w 
dzialajqcych na rzecz bezpieczenstwa dzieci i mlodziety. 

W ramach studium przypadku przeprowadzono: 

22 W przypadku organizacji pozarzqdowej byt przypadek jednej organizacji , kt6ra realizowata 
analogiczne projekty w kilku wojew6dztwach. 
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• analiz~ danych statystycznych infolin ii oraz systemu certyfikacji szk6f; 

• 2 wywiady indywidualne z koordynatorami zadania, ze strony Fundacji ; 

• analiz~ zafozen z Harmonogramu Programu na 2015 r. 

Przedstawiciel MEN 

Wywiad indywidualny 

Koordynatorzy 
wojew6dzcy 

Ankieta elektroritczna 

Wywiad grupow'( 
~ 

Koordynatorzy 
projekt6w 

Ankieta elektroniczna 

Wywiady w studium 
przypadku 

Realizatorzy projekt6w Uczestnicy projekt6w 

~- .. -iady grupo~eJ~BJ 
b~v;widalne w studiu"1· 

przypadku · ~'. } 

· · Mtodziei 12+ w •' 
st~dium przypadku?. 

. I ~· 

2. Projekty wojew6dzkie - wyniki badania ewaluacyjnego 

Program na rea l izacj~ zadan dla kazdego wojew6dztwa w 2015 roku przewidywaf 
kwot~ 233 068 zf. Na poziomie wojew6dzkim, zgodnie z cz~sciq XII Programu 
dokonywano wyboru projekt6w do realizacji. 

Realizacja dziafan Programu w wojew6dztwie zwiqzana byfa z rozpoznaniem skali 
zachowan problemowych uczni6w i wychowank6w. Rozpoznanie to obejmowafo: 
opini~ na poziomie wojew6dzkim, b~dqca wst~pem do wyboru obszar6w 
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priorytetowych na rok 2015; diagnoz~ na poziome lokalnym b~dqca punktem wyjscia 
do realizacji danego projektu; diagnoz~ problem6w wsr6d uczni6w i wychowank6w -
odbiorc6w dzia~ar'l Programu. 

Analiza przeprowadzonych opinii oraz diagnoz wskazywa~a na liczne niedociqgni~cia. 

Jako dobrq praktyk~ wskazano Wojew6dztwo Kujawsko-Pomorskie, kt6re 
przygotowujqc dla wojewody opini~ o nasileniu na obszarze wojew6dztwa problem6w 
i zachowar'l ryzykownych dzieci i m~odziezy, wykorzysta~ nast~pujqce zr6d~a danych: 

,Badanie wartosci postaw gimnazjalist6w wojew6dztwa kujawsko-
pomorskiego", 
wyniki ewaluacji prowadzonej w szko~ach i plac6wkach, 
wyniki analizy SWOT stanu edukacji w wojew6dztwie kujawsko-pomorskim , 

• wyniki analizy ,Strategii Edukacji Wojew6dztwa Kujawsko-Pomorskiego na 
lata 2007 -2013" oraz ,Kujawsko-Pomorskiego Programu Edukacji na lata 
20 14-2020+"' 
raporty Policji umieszczone na stronie BIP, 
Wojew6dzki Program Przeciwdzia~ania Przemocy w Rodzinie. 

Pod uwag~ wzi~to r6wniez gfosy mfodziezy jako wnioski z debat prowadzonych 
w powiatach: znir'lskim, nakielskim, swieckim, Wqbrzeskim oraz rypir'lskim . 

Jako dobrq praktyk~ diagnozy lokalnej wskazano ofert~ z wojew6dztwa 
mazowieckiego, w ramach kt6rej szko~a: 

wykonafa ankiety wsr6d uczni6w, nauczycieli oraz wywiad z pedagogiem; 
dane zostafy przedstawione w 3 obszarach: klimat w szkole, konflikty, 
wykluczenie; 

• ponizej fragment z obszaru wykluczenie, kt6ry prezentuje spos6b podawania 
danych i ilustracji problemu: 

(. . .) Uczniowie oceniajq_ stopiefl integracji nisko (0,21 na skali ad - 3 do 3). 50% 
badanych uznaje, te klasy nie sq_ zintegrowane. Pom6c mogq_ umiej£?tnosci 
interpersonalne: Wedlug 60% uczni6w w integracji pomaga zachowanie r6wiesnik6w 
(przyjazne nastawienie, wsp61praca, wzajemna pomoc itp.), wg 31% zachowanie 
nauczycieli (kiedy dajq_ uczniom wskaz6wki, sq_ mili, prowadzq_ ciekawe lekcje, 
wysluchujq ich prob/em6w). (. . .) 

Wyniki ankiety przeprowadzonej w wojew6dztwach wskazafy, ze najbardziej nasilonymi 
zachowaniem problemowym uczni6w i wychowank6w, wymagajqcymi wsparcia jest: 

• przemoc r6wiesnicza, 
eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi, 

• cyberprzemoc. 

Pokazuje to ponizszy wykres: 
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Wykres nr 6. Zdiagnozowane problemy i zachowania problemowe uczni6w 

Jakie problemy zostaty zdiagnozowane w wojew6dztwie? 

Przernoc r6wiesnicza wsr6d uczni6w .... am ............................. 75% 

Wzrastajqca popularnosc srodk6w ... c:====:r::=========:::J 69% 

Cyberprzernoc c:======~==========~ 69% 

Problemy wychowawcze rodzi c6w SO% 

Wzrost otylosci wsr6d dzieci .............. 31% 

Spadek zainteresowa nia zajE:ciarni wychowania ... .............. 31% 

Brak zaangaiowania rodzic6w w prace szkoty .... a .... • 25% 

Wzrost r6inic rniE:dzy uczniarni, prowadz<jce do .. . 19% 

Konflikty rniE:dzy uczniarni a nauczyciela rni 13% 

Brak ofert zajE:C pozalekcyjnych - 6% 

Brak wsp61pracy rniE:dzy szkolq a srodowiskiern .. . O% 

Wzrost absencji w szkolach 0% 

lnne 25% 

Diagnoza nie zostala przeprowadzona 13% 

Wskazania zawarte w wykresie zgadzajq si~ w duzej cz~sci z deklaracjami 
realizator6w projekt6w. 

2. Diagnoza problem6w przeprowadzona wsr6d uczni6w 
Wsr6d uczni6w wybranych szk6~ i plac6wek, do badania studium przypadku, 
przeprowadzono ankiet~ elektronicznq CAWI. Ankieta obejmowa~a 5 wojew6dztw 
(podlaskie, swi~tokrzyskie, lubelskie, slqskie, mazowieckie) i wzi~~o w niej udzia~ 578 
uczni6w. Udzia~ ch~opc6w i dziewczqt by~ niemal r6wny, przewazali uczniowie 
z gimnazj6w (38%) i szk6~ podstawowych (31 %). 

Zadaniem uczni6w i wychowank6w bylo wskazanie, kt6re z wymienionych problem6w 
dotyczq ich znajomych koleg6w i kolezanek. Najcz~sc iej wskazywal i oni niskie 
poczucie wlasnej wartosci (az 44% uznalo to za problem wsr6d koleg6w) , tzw. hejt
obratliwe wpisy w lnternecie (42%) oraz przemoc ze strony koleg6w (40%). Jednak 
kolejne kategorie r6wniez otrzyma~y wysokie wskazania - dla 39% otylos6 jest 

61 



problemem wsr6d m~odziezy , a dla 38% ponitanie przez nauczycieli stanowi problem. 
Szczeg6~y kolejnych kategorii pokazuje wykres, jednak wskazania zdecydowanej 
wi~kszosci z nich dotyczq nieco ponad 1/3 os6b. 

Wykres nr 7. Problemy uczni6w i wychowank6w, problemowe zachowania uczni6w 
i wychowank6w. 

Czy dla Twoich znajomych, kt6ras ztych rzeczy 
jest problemem? 

• Tak, to jest problem Nie, nie ma tego problemu • Nie wiem 

Niskie poczucie wlasnej warto5ci 4 oo 31% 

Hefi- otx"azhwe wpisy w lrtemde 42:% 39% 

Przemoc ze strony koleg6w ~~ 43% 

Otylosc t9.% 42% 

Pollzanie przez nauczyciela ~------~~~0~-------------
Poczude osarnotniella w szkde ~----~~~---------- 38% 

Pide cjkoholu ~----~0~·------~----- 45% 
Uzywcnie dopcjaczy 47°Vo'o~===---· 
Biedaltx"ak peni~dzy ~----~~~----------- 38% 

Uzy.vmie narkctyk6w 50~o,-~=====·---

Gralle w gry i rtern~cme 50% 
Przemoc w dornu 43% 

Naduiywalle lek6w 2~"--------- 52%, ________ __ 

Grana atlornatach 22:% ______________ 55%,-~======~---... 

Zestawienie tych danych uwidacznia problem agresji r6wiesniczej - jedna czwarta os6b 
sposr6d badanych doswiadczy~a jej osobiscie. Jeszcze wi~kszym problemem jest 
agresja stowna. 

Kolejnym waznym aspektem jest kwestia relacji klasowych . Wykres nr 8 pokazuje 
srednie w 3 wymiarach : integracji, umie}f?fnosci rozwiqzywania konfliktu, wsp6/nego 
spf?dzania czasu. Srednio integracja oceniona zostata na niemal 7,5 punktu - przy 
czym maksymalnq wartos6 w kazdym z tych wskaznik6w zaznaczy~o ok 20% uczni6w. 
Uczniowie ci deklarujq, ze ich klasy Sq w pe~ni zintegrowane i potrafiq rozwiqza6 
konfl ikt. Warto jednak zauwazy6, iz w pytaniu dotyczqcym problem6w koleg6w, kwestie 
poczucia osamotnienia w szkole zgtasza az 36%. Dane zatem pokazujq, ze uczniowie 
w szkole odczuwajq osamotnienie. 
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Wykres nr 8. Wyniki diagnozy przeprowadzonej wsr6d uczni6w- relacje w klasie 

Wsp61nota klasowa-srednie na skali 1 -11 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

lntegracja w klas1e .___ ________ _.__ _____ 7,57 

UmleJ~tno5c rozwiqzywania konfl1kt6w 

Wspone SPI(dzarie czasu 7,81 

Pytanie o kontakt z narkotykami pokazuje nieco bardziej optymistyczny obraz. Wsr6d 
uczni6w % os6b deklaruje brak kontaktu z nimi. Jednak gdy pytano uczni6w o ich 
koleg6w oko~o 35% wskaza~o . ze mogq mie6 problem z narkotykami. 

Wykres nr 9. Wyniki diagnozy przeprowadzonej wsr6d uczni6w- kontakt z narkotykami 

Czy w ciqgu ostatn iego roku miates/as kontakt 
z narkotykami? 

Nie miaem/am iadnego 

Ja rie, ale moi zn~001i meli 

T ak. pr6bowalem/am 

W1em, gdzie moina je kupc, ale rie 
pr6bo.valem/am 

Zastanawiam si~ czy by nie spr6bo.vac 

-·8% - 8% 
4% 

I 1% 

W ankiecie pytano tez o aktualne ostatn io kwestie zwiqzane z ustawq zabraniajqca 
sprzedazy niezdrowych produkt6w w sklepikach szkolnych . Wykres pokazuje 
polaryzacje poglqd6w - % uczni6w nie jest zadowolona z tej zmiany, a kolejne 30% 
,obchodzi" przepis przynoszqc do szko~y produkty kupione poza plac6wkq. 
Jednoczesnie w pytaniu pierwszym, dotyczqcym problem6w, oty~os6 pojawHa si~ na 
4 pozycji najcz~stszych wskazan . 

11 
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Wykres nr 1 0. Wyniki diagnozy przeprowadzonej wsr6d uczni6w - sklepiki szkolne 

Ostatnio w sklepikach szkolnych zabroniono 
sprzedawac niezdrowe rzeczy. Coo tym sq_dzisz? 

Radz~ sobie inaczej • kupuj~ slodkie bulki, 
napoje lub chipsy poza szkolq 

Wszystko mi jedno • i tak nie kupuj~ bulek, 
chips6w czy gazowanych napoi ------------------------------

Podoba mi s i~ to· wiem, i:e slodkie bu!l<i, 
chipsy, gazowane napoje to droga do otylo5ci 

Nie podoba mi si~ to • I ubi~ kupowac slodkie 
bulki, chipsy i gazowane napoje 

18,2% 

23,2% 

29,6% 

29,1% 

Uczniowie zapytani jak sp~dzajq wolny czas, jakie rnajq pasje, w co si~ angazujq, 
potwierdzi li cz~ste sp~dzan ie czasu przed kornputerern . Ponad 80% uczni6w korzysta 
codziennie z kornputera, a niernal 40% codziennie gra w gry komputerowe. Warto 
zwr6ci6 uwag~ , iz w wolontariat angazuje si~ niewielka liczba uczni6w. Mimo ze 
wolontariat jest wpisany do Programu jako jedno z zadan w I obszarze. Okoto 40% 
uczni6w deklaruje, ze rna jakies hobby lub uprawia sport. Spora jest tez grupa os6b, 
kt6re sq zaangazowane w jakqs grup~ r6wiesniczq innq niz szkolna klasa . To wazne 
w przypadku , gdy w szkole rna rn iejsce agresja, by rn iec inne grupy jako punkty 
odniesienia dla ksztatlowania wtasciwych postaw. 
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Wykres nr 11 . Wyniki diagnozy przeprowadzonej wsr6d uczni6w- zainteresowania , 
sp~dzanie wolnego czasu przez uczniow. 

Jak cz~sto robisz poniisze rzeczy? 

• Prawie codziennie • Raz na tydzieri kilka razy w miesi~u Kilka razy w roku • Nigdy 

Chodz~ do kina 
64% 

Jesli uczniowie opuszczali szkof~, to cz~sciej z powodu choroby niz wagar6w. Przez 
chorob~ 63% respondent6w opuscifo co najmniej jeden dzier'l, a 11% tydzier'l lub 
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- - ------------, 

wiEilcej . Wsr6d zapytanych uczni6w 69% w ostatnim miesiqcu nie wagarowato, a 17% 
opuscito dzien lub dwa. Szesc procent uczni6w z powodu wagar6w nie byto w szkole 
przez tydzien lub wiEilcej. 

Podsumowujqc diagnozowanie problem6w i potrzeb na poziomie wojew6dzkim mozna 
stwierdzic, ze jest to trudny temat zar6wno dla przedstawicieli wojew6dzkich zespot6w 
koordynujqcych, jak i realizator6w projekt6w. WystEilPUict jednak dobre praktyki w tym 
zakresie. Wydaje siEil , ze gdyby diagnozy wojew6dzkie byty dokumentami publicznymi 
mogtyby stanowic wz6r, dobrct praktykEil dla potencjalnych projektodawc6w. 

3. Wyb6r projekt6w i konkursy w wojew6dztwach 
Anal iza wyboru projekt6w i konkurs6w w wojew6dztwach skupiata siEil na: procedurze 
konkursowej , r6znic lub punkt6w wsp61nych, a takze kwestii wytaniania projekt6w 
i obszar6w w jakich najchEiltn iej byty one sktadane. Z informacji przekazanych przez 
wojew6dzkich koordynator6w wynika, ze nie ma zr6znicowania we wdrazaniu trzech 
obszar6w tematycznych okreslonych w trzech celach szczeg6towych Programu. 

Cel szczeg6towy nr 2 Programu realizujq wszystkie wojew6dztwa, w przypadku celu 
szczeg6towego nr 1 i 3 jedno wojew6dztwo zrezygnowah Sytuacja ta nie powoduje 
istotnego zr6znicowania. Zatem mozna powiedziec, ze Program bardzo podobnie jest 
realizowany w wojew6dztwach. 

Tabela nr 11 . Wdrazanie trzech cel6w szczeg6towych Programu. 

Obszar Programu (eel szczeg6towy) Liczba wojew6dztw, 
w kt6rych realizowany 

jest dany obszar 
-- --

Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego 
srodowiska szko~y i plac6wki 

Zapobieganie problemom i zachowaniom 
problemowym dzieci i mtodziezy 

-

Promowanie zdrowego stylu zycia wsr6d dzieci i 
mtodziezy 

I 
1 

15 

16 

15 

Zr6zn icowana jest zar6wno liczba konkurs6w, kt6re odbyty siEil w wojew6dztwach oraz 
liczba projekt6w przyjEiltych do realizacj i. NajwiEilcej projekt6w zrealizowano 
w wojew6dztwie lubuskim (18) i t6dzkim (17) . W kazdym z nich wy~oniono je w jednym 
konkursie. Najmniej projekt6w przyjEil~O do realizacji w wojew6dztwie 
zachodniopomorskim jedynie 4. Widac wiEilc zr6znicowanie pomiEildzy 
wojew6dztwami. 

Waznct kwestict jest wktad w~asny, kt6rego wysokosc wojew6dztwa mog~y samodzielnie 
ustalic. W Programie byta mozliwosc udzielania zar6wno dofinansowania projektu, 
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jak i sfinansowania go w cafosci. Projektodawcy byli zdania , i:e wysoki wkfad wfasny 
ogranicza moi:liwosci skfadania projekt6w. Pozytywnie odbierajq moi:liwosci wnoszenia 
wkfadu wfasnego w postaci niepien i~i:nej , np. prac~ wolontariackq nauczycieli , 
rodzic6w. 

Wai:nym wqtkiem jest kwestia czasu realizacj i projekt6w. Od sprawnosci wojew6dzkich 
zespof6w koordynujqcych zalei:afo tempo ogfaszania konkurs6w i wyboru projekt6w. 
Ostateczne czas realizacji zadari uzalei:niony byf od przekazania srodk6w finansowych 
przeznaczonych na projekty. Konsekwencjq takiego dziafania byfy przesuni~cia 

w real izacji projekt6w. Oczywiscie przy dobrym harmonogramie moi:na zrealizowac 
wiele dziafari, jednak Program, na co zwr6cili uwag~ realizatorzy, w swojej istocie 
dotyka dziafari profilaktycznych, a zatem zwiqzanych z ciqgfosciq i d{ugookresowym 
wsparciem . 

Kolejnq kwestiq, kt6rct nalei:y podniesc w tym kontekscie jest fakt, ii: mimo tak 
kr6tkiego czasu wdrai:ania niekt6re wojew6dztwa real izowafy kilka konkurs6w. Taka 
sytuacja miafa miejsce w 4 wojew6dztwach, z powodu: wycofania si~ jednego 
z realizator6w dui:ego projektu lub niskiej jakosci zgfoszonych do konkursu projekt6w. 

lstotnym tematem jest wyb6r projekt6w. Pomimo zapis6w w Programie niekt6re 
wojew6dztwa przyj~fy, i:e ocena formalna b~dzie dokonywana przez urz~dnik6w, zas 
wojew6dzki zesp6f koordynujqcy oceni wnioski tylko merytorycznie. Wai:nymi 
kryteriami wyboru projekt6w byfy: ciekawa forma aktywnosci, nieszablonowe podejscie 
do real izacji dziafari , rzetelny budi:et oraz zaangai:owanie projektodawcy. 

4. Realizacja projekt6w w wojew6dztwie 

Na podstawie danych od projektodawc6w moi:na stwierdzic, i:e w projektach lokalnych 
preferowano gf6wnie zaj~cia warsztatowe, czyl i takie gdzie uczestnicy sq aktywni 
i zaangai:owani w dziafanie. Dotyczy to ai: 87% projekt6w. Drugq, pod wzgl~dem 
cz~stosci , stosowanq formct byfy zaj~cia pozalekcyjne, inne nii: sportowe (81% 
projekt6w). Najrzadziej w projektach opracowywano dokumenty strategiczne 
i procedury (24% projekt6w). 

Wykres nr 12. Formy stosowane w projektach 
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Jakie formy pracy stosowano w projektach? 

WcrszJ.ay, gdzie uczestnicy aklywnie wykom.4a. zadaria •••••••••••••• 87% 

I nne formy aktywnego sp~zania czasu po lekqach •••••••••••••• 81 % 

Maericiy informacyjne i edukacyjne 58% 

Seminaria, gdzie uczestnicy sluch~a_ 55% 

Akcje masowe - f)kniki, festyny 38% 

lndywiducine spotkania, konsutaqe ----· 36% 

Sporto.ve z~~ia pozalekcyjne •••••• 36% 

Tworzenie dokumertO.v, procedur, strategii --- 24% 
Wi~kszosc projekt6w oferowa~a wi~cej niz jed net form~ pracy. Tylka w 10 projektach 
rea lizatorzy skoncentrowali si~ na jednej formie pracy - g~6wnie warsztatowej - i na niej 
oparli ca~osc wsparcia. Zdecydowana przewaga to projekty, gdzie ~qczono kilka form 
aktywnosci. Potwierdzajq to r6wniez dane ze studium przypadku. Najcz~sciej 

stosowano po~qczenie 4 form pracy: warsztaty, seminaria, zaj~cia pozalekcyjne dla 
uczni6w oraz druk i kolportaz materia~6w informacyjnych. 

Pierwszq, podstawowq i najliczniejszq grupq odbiorc6w dzia~an w projektach 
Sq uczniowie. Najcz~sciej projekty kierowano do uczni6w: szk6~ podstawowych (59%) 
i gimnazj6w (55%). Do nauczycieli skierowano 68% dzia~an , a do rodzic6w 63% 
sposr6d 96 projekt6w. 
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Wykres nr 13. Odbiorcy projekt6w 

Nauczyciele 

Rodzice 

Uczniowie szk61 podstawo.vych 

Uczniowie szk61 gi rnna~alnych 

Pedagodzy szkolni 

Dyrekcja plac6wek oswiatowych 

Uczniowie llce6w 

Przedszkolaki 

Uczniowietechnik6w 

Wychowanko.vie instytucji innegotypu 

t::::.::::=:::::::::::::::======::;::=========...:~ 63% 

59% 

16% 

14% 

10% 

10% 

55% 

38% 

38% 

68% 

Uczniowie zasadniczych szk61 zawodo.vych - 9% 

Wychowanko.vie grup wycho.vawczych - 4% 

lnni 8% 

Wi~kszosc projekt6w byfa skierowana do dw6ch , czterech lub pi~ciu grup odbiorc6w 
jednoczesnie. Najcz~sciej kierowano dziafan ia do uczni6w, nauczycieli i rodzic6w i do 
dyrekcji albo szkolnego pedagoga. A zatem wsparcie nosifo cechy systemowego, 
obejmujqcego wszystkich przedstawicieli i:ycia szkolnego, czyli bardziej skutecznego. 

Analiza realizacji projekt6w obj~fa liczb~ szk6f i plac6wek, kt6re wzi~fy udziaf w ich 
dziafaniach. Rozpi~tosc odpowiedzi byfa bardzo duza. Zasadniczo jednak, ponad 1/3 
projekt6w byfa realizowana w jednej szkole lub plac6wce i najcz~sciej byfa to szkofa 
podstawowa lub gimnazjum. 

Na podstawie zebranych dotychczas deklaracj i realizator6w moi:na stwierdzic, 
i:e typowy projekt realizowany lokalnie to taki , kt6ry: 

• 

• 

• 

oferuje warsztaty, seminarium , zaj~ci a pozalekcyjne dla uczni6w i materiafy 
informacyjne; 

jest adresowany do czterech grup odbiorc6w: nauczycieli , rodzic6w, uczni6w 
(gf6wnie szk6f podstawowych albo gimnazjalnych) i dyrekcji albo pedagoga 
szkolnego; 

najcz~sciej swoje dziafania realizuje w jednej tylko szkole lub plac6wce 
oswiatowej . 

Srednia wartosc dotacji w projektach realizowanych lokalnie w 2015 roku to 24 500 zf. 

5. Efekty realizowanych projekt6w i ich monitorowanie 
Efekty, kt6re planowali osiqgnqc projektodawcy, opisywane byfy we wnioskach 
projektowych. Realizatorzy projekt6w zobowiqzani SCI do przygotowania jednego, 
podsumowujqcego sprawozdania ze realizowanych dziafan. W odniesieniu do cel6w 
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szczeg6towych Programu najliczniejsze efekty dotyczyty celu szczeg6towego nr 2 
(73%)., kolejno celu szczeg6towego nr 1 (70%) oraz celu szczeg6towego nr 3 (57%). 

Wykres nr 14. Efekty projekt6w w odniesieniu do cel6w szczeg6towych Programu 

Zapobiegarie pro~emom i zadla.vaniom pro~emowym dzied i 
mlodziezy 

Krea.vanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego srooowiska 
szkoly i poc&.vki 

Proma.varie zdrowego stylu tycia wsroo dzieci i mlooziezy ••••••••••••• 57% 

Efekty w trzech obszarach wskazywane, jak i sposoby ich monitorowania zostaty 
przedstawione ponlzeJ . Na pytanie odpowiedzieli koordynatorzy wojew6dzcy 
i realizatorzy projekt6w. 

1) Kreowanie zdrowego, bezpiecznego srodowiska szkoty i plac6wki 

W celu szczeg6towym nr 1 osiqgni~cie wymiernych efekt6w wskazato niemal 70% 
rea lizator6w. Jako gt6wny efekt realizowanych dziatan, projektodawcy wskazali: 
CZf1Slsze uczestniczenie uczni6w w za}f1ciach pozalekcyjnych (55%). Wartym 
odnotowania efektem wskazanym przez 39% respondent6w, kt6ry znalazt si~ na 
trzecim miejscu jest cz~stsze angatowanie sif1 rodzic6w w tycie szkoly. To rzadko 
wskazywany przez realizator6w element zycia szkoty, dlatego ten stosunkowo duzy 
procent jest wazny. Tak:Ze pozostate rezultaty, kt6re tu wskazywano sq cenne, biorqc 
pod uwag~ problemy, z powodu kt6rych plac6wki decydowaty si~ na sktadanie 
projekt6w, np. zwif1kszenie liczby inicjatyw uczniowskich czy wlqczanie sif1 uczni6w 
w wolontariat. 

Natomiast w ocenie przedstawicieli wojew6dzkich zespot6w koordynujqcych Program, 
rezultaty w obszarze przyjaznego i bezpiecznego srodowiska Sq odmienne od 
rea lizator6w. Juz na pierwszym miejscu wyst~puje odmienna opinia. Znalazt si~ tu 
rezultat: wif1cej szk61 podejmuje dzialania na rzecz bezpieczenstwa w szkole, 
natomiast na drugim miejscu wojew6dzcy koordynatorzy widzq efekt, kt6ry realizatorzy 
wskazali dopiero na miejscu piqtym: szkoly CZf1Sciej wsp61pracu}EJ z instytucjami takimi 
jak stat miejska, Policja. 

73% 

70% 
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Wykres nr 15. Jakie sq efekty projektu z zakresu wsparcia szk6~ w tworzeniu 
przyjaznego srodowiska? 

• Reaizaoo:y prqekt6w Kocrdynatorzy wojew6dzcy 

Ucznim-vie cz~ciej uczestricza. w zq~iach pozalekcyjnych 

Wi~ej szk6! podejmuje dziaania na rzecz bezpieczenstwa w 
szkole 

Rodzice cz~5ciej angazt_4ct si~ w prac~ szkdy 

Zwi~szyla si~ liczba inicjatyw uczniowskich reaizowanych w 
szkolach 

Szkdy cz~ciej wspapract_4a. z instytucjam (takimi jak strai 
miejska, policja, poradnia pedagogiczna) 

Szkdy cz~ciej wspapract_4a. z organizacjami pozarzcpa.vymi 

Wi~ej uczni6w angaiuje si~ w wolort cria 

Wprowadzono nowacrskie melody rozwia.zywania sytuacj i 
konfli kta.vych w szkolach 

Zmniejszyla si~ liczba konflikt&.v mi~dzy nauczycielami a 
rodzicam 

W wi~kszej liczbie szk6! wprowadzono zaj~cia integracyjne da 
klas 

Spadla liczba absencji szkolnej •oo/~~o 

W wi~kszej liczbie szk6! wprowadzono pomoc socjalna. da 
uczri&.v 

I nne 

13~o 

13~o 

4% 
19% 

39~o 

32% 
38% 

32°o 

30% 
44~o 

31% 

38~o 

55°o 
63% 

51% 
69% 

63% 

69% 

56% 

Wsr6d odpowiedzi ,inne" respondenci przytaczali przyk~ady rezultat6w, kt6re nie 
zmiesci~y si~ w zadnym z zaproponowanych wczesniej , a ich zdaniem warte by~y 

odnotowania, np.: 

• /epsza wsp61praca pomif?dzy szkolq podstawowq i gimnazjum, 
• wzrost umie}f?tnosci wychowawczych rodzic6w rna sif? przelotyc na 

wyznaczenie granic dzieciom i niwelowanie niewlasciwych zachowail 
dzieci, 

• zintegrowano zespoly klasowe, 
spadek zjawiska dyskryminacji zachowail niezgodnych z przy}(1tymi 

norma mi. 
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2. Zapobieganie problemom 
i mtodziei:y 

zachowaniom problemowym dzieci 

W tym obszarze odnotowano najwi~kszy deklarowany odsetek osiqgania efekt6w 
(73%). 

Do najliczniejszych efekt6w wskazywanych przez realizator6w projekt6w 
profilaktycznych zaliczano zmniejszenie liczby zachowan agresywnych (53%). Kolejne 
dwie grupy SC} raczej dzia~aniami , kt6re zrealizowano nii: rezultatami , kt6re osiqgni~to -
to przeszkolenie uczni6w i nauczycieli poprzez r6tne formy (szkolenia, warsztaty, 
wyk~ady) . 

W odpowiedziach przedstawicieli wojew6dzkich zespo~6w koordynujqcych Programu 
na pierwsze miejsce wysun~~y si~ konkretne dzia~ania : przeszkolenie uczni6w 
i nauczycie/i. 

Wykres nr 16. Jakie SC} efekty projektu z zakresu profilaktyki w szkole? 

• Reaiaztoo:y prqekt6w Kocrdynatorzy wojew6dzcy 

Zmniejszenie liczby zacl"owan agresy.vnych wsr6d ucmi6w 
(przemoc r6wie51lcza, przemoc wobec nauczycieli) 50% 

Ucmiowie zostai przeszkolell z zakresu prmvido.vego 
funkcjonowania w 5rodo.visku cyfro.vym 

Przeszkdono nauczycieli z zakresu przeciwdziaania 
przemocy 

Przeszkdono nauczycieli z zakresu rozpommvania i 
przeciwdziaania uzalezlleniom 

Zacl"owania agresy.vne sq_ cz~ciej zglaszane przez uczllcJ.v 

Cz~ciej sq_ zglaszane ime typy przemocy nit przemoc 
fizycma (psycl"ologiczna, przerroc w irternecie, seksuana, .. 

Z1vi~szyla si ~ liczba ofert wsparcia dla uczllcJ.v w sytacji 
kryzyso.vej 

Wprowoozono nowacrskie melody profilaktyki uzaezlleri 

Zmniejszyla si ~ liczba uczllO.v uiyw~~ych srodkO.v 
psycl"oaktywnych 

Wprowoozono nowacrskie melody przeciwdzialalla 
przemocy w szkole 

I nne 

40% 

33% 

38% 

14-'Yo 
25% 

12% 
25% 

11% 
38% 

8% 

81 % 

81 % 

75% 
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Wsr6d efekt6w zaliczonych do kategori i ,inne" wymieniano mi~dzy innymi : 

• poprawf? wsp61pracy mif?dzy uczniami, 
• wzrost wsp61odpowiedzialnosci za innych czlonk6w spolecznosci klasowej, 
• uczniowie wprowadzajq formf? mediacji w rozwiqzywaniu konflikt6w 

r6wiesniczych, 
• upowszechnienie skali problemu uzaletnien i form pomocy. 

3. Promowanie zdrowego stylu :Zycia wsr6d dzieci i mfodzie:Zy 

W real izacji tego celu szczeg6towego Programu zaznaczono stosunkowo najmniejszq 
liczb~ rezultat6w (57%) . Najcz~sciej wskazywanym efektem (51%) byto zdaniem 
realizator6w wprowadzenie w szkolach aktywnych form spf?dzania wolnego czasu. 
Wartym odnotowania jest bardzo duzy odsetek odpowiedzi (n iemal 50%) swiadczqcych 
o zaangazowaniu rodzic6w w dziatania prozdrowotne. R6wnie duzy (49%) jest stopien 
osiqgn i~cia rezultatu , w kt6rym real izatorzy podkreslajq zainteresowanie uczni6w 
sportem. 

W opinii przedstawicieli wojew6dzkich zespot6w koordynujqcych Program mleJsce 
pierwsze efekt6w (w wif?kszej liczbie szk61 przeprowadzono za}£?cia dotyczqce 
zdrowego stylu tycia) u realizator6w byto na miejscu czwartym i odwrotnie: miejsce 
czwarte u koordynator6w (w wi£?kszej licznie szk61 przeprowadzono za}£?cia dotyczqce 
spf?dzania wolnego czasu) u realizator6w jest miejscem pierwszym. Miejsce drugie, 
jako jedyne jest takie samo w obu przypadkach i dotyczy zaangatowania rodzic6w. 
Koordynatorzy w og61e nie odnotowali efektu w postaci powstania szkolnych grup 
sportowych. 

Wykres nr 17. Jakie sq efekty projektu z zakresu promocji zdrowego stylu zycia? 

• Reci iaztorzy f)'qekt6w Koodynatorzy wojew6dzcy 

W wi~kszej liczbie szk6! wf)'owadzono dert~ ak!ywnych form ~4 ,
0 

51 ~o 

Zaargaiowano rodZJoow w dzia!aila na rzecz zdrowego stylu.. . 49% 56% 

Zwi~szy!o si~ zainterescmanie sportern w5r6d uczn&.v 

W wi~kszej ilczbie szk6! przeprowadzono zaj~cia dotyczq_ce . :::::====-=.:.-:_-r-----s 4 4 ~o 
Przeszkdono uczni6w z zakresu udzielania pierwszej pomocy 

Powstciy szkdne g~y SJX>rtowe 

I nne 

Nie wi dz~ i adnych efektcm wynikaja.cych Wfl'OSt z Programu o~o 60 
10 

49% 

50% 

W odpowiedziach , inne" realizatorzy precyzowali niekt6re z efekt6w, np.: 

69% 

przeszkolono uczni6w z zakresu zdrowego i prawidlowego odtywiania Sif?, 
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• uwratliwiono uczni6w na czytanie etykiet na produktach spotywczych, 
uczniowie nabyli umie}f?tnosci zwiqzane z bezpiecznym zachowaniem 
w /esie i wodzie oraz bezpiecznym przebywaniem w poblitu koni. 

Jeden z realizator6w wpisa~ efekt dodatkowy, kt6rego prawdopodobnie nie zak~adano 
w projekcie jednak cenny patrzqc na cele Programu: Nawiqzano wsp61pracf? 
z 2 szkolami podstawowymi miasta w celu realizacji podobnego, wsp6/nego projektu 
w kolejnym roku szko/nym. 

4. Do czego slui:y Program ,Bezpieczna i przyjazna szkola" - perspektywa 
regionalna 

Zgodnie z odpowiedziami realizator6w projekt6w Program w wojew6dztwach pe~ni 

znaczqcq rol~ . lch zdaniem dzi~ki Programowi istnieje mozliwose realizowaniu 
projekt6w, na kt6re dotychczas nie bylo srodk6w finansowych (66% wskazan). 
Podobnego zdania Sq wojew6dzcy koordynatorzy Programu (81%). Wed~ug 

koordynator6w jednak podstawowq rolq Programu jest profilaktyka przemocy (81 %) 
i uniwersalna profilaktyka uzaletnien (75%). 

Niskie wskazania realizator6w dotyczq odpowiedzi w sprawie sieciowania dzialan 
r6tnych slutb (14%) . Biorqc pod uwag~ skutecznose i efektywnose dzia~an sieciowanie 
i wsp6~praca r6znych instytucj i i s~uzb zapewni~aby wi~kszy zasi~g Programu, a takze 
trwa~ose efekt6w. Wsp6~praca i relacje zapoczqtkowane przy projekcie, bardzo cz~sto 
przek~adajq si~ na podejmowanie kolejnych dzia~an . 

Powyzej opisane dzia~ania moze wynikae z dw6ch przyczyn: 

• 

• 

potrzeby dose podstawowe w szko~ach sq tak duze, ze w pierwszej kolejnosci 
plac6wki tworzq projekty zapewniajqce dzia~ania , kt6rych w codziennej pracy 
plac6wki brakuje, jak warsztaty dla nauczycieli wychodzqce naprzeciw 
problemom wychowawczym, czy zaj~c ia sportowe, kt6rych jest zbyt ma~o; 

stosunkowo kr6tki czas trwania projekt6w umozliwia realizacj~ projektu 
standardowego, a testowanie innowacyjnych rozwiqzan jest zawsze bardziej 
czasoch~onne i stqd tez bye moze niewielki procent takich inicjatyw. 

Koordynatorzy wojew6dzcy na ostatnim miejscu wskazali , ze Program s~uzy do 
wspierania szk6~ i plac6wek oswiatowych okreslonego typu. To najlepiej pokazuje, ze 
wed~ug nich dzia~ania regionalne Programu majq charakter szerokiej profilaktyki , a nie 
wsparcia skierowanego Wqsko, oddzia~ujqcego na konkretny problem. 

Szczeg6~owe odpowiedzi dotyczqce pytania do czego przyczynia si~ Program w skali 
wojew6dztwa widae ponizej : 
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..----------------------------~-----------

Wykres nr 18. Rola Programu w wojew6dztwie 

Do czego Panstwa zdaniem stui:y Program w wojew6dztwie? 

• Reaizciorzy prqekt6w • Koordynatorzy wojew6dzcy 

Do wsperalia inicjatyw lokanych, na kt6re dotychczas lie 
bylo srodk6w 81% 

Do zwi~kszenia liczby dert w wojew6dztwie z zakresu 
prornoqi zdrowego stylu zyda 69% 

Do wsperalia obszar&.v szczeganego ryzyka 

Do zwi~kszen ia liczby dert w wojew6dztwie z zakresu 
profilaktyki przemocy 

Do zwi~kszenia l1czby dert w wojew6dztwie z zakresu 
profilaktyki uniwersaneJ 

Do wsperalia szka okreslonego typu (np. gimnazj6w) 

Do siedo.valia dzialan r6znych sluib i im~yt ucji w 
wojew6dztwie 

Do testo.valia nowych rozwia.zan, kt6rych skutk&.v jeszcze nie 
znamy 

lnne I 1 ~o 
o~;, 

34% 

25% 

11% 

81 % 

49% 
..... 75% 

Na podstawie wynik6w badania mozna stwierdzic, ze realizowane projekty sq lokalne, 
realizowane przez pojedyncze szkoly. Brakuje szerszego planowania inicjatyw, kt6re 
polqCZq sHy i zwi~kszq zasi~g. 

5. Skutecznosc projekt6w 

Realizatorzy oceniali , w jakim stopniu rea lizowane przez nich projekty byly skuteczne. 
To znaczy czy udalo si~ dzi~ki nim rozwiqzac problemy. 60% wskazari, to opinie os6b, 
kt6rych zdaniem projekty tylko cz~sciowo odpowiedzialy na wskazywane potrzeby. 
Koniecznosc kontynuacji dzialari jest oczywista. Ale tez warto odnotowac ze 39% 
odpowiedziala twierdzqco- rozwiqzano problemy. 
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Wykres nr 19. Ocena skutecznosci realizacji projekt6w 

Czy dzi~ki tym dziafaniom udafo si~ rozwiq_zac problem, kt6ry Panstwo 
postawili przed sobq_? 

Tak 

Cz~ciowo - zrobilismy zdecydowane post~py . 
ale problem jeszcze wymaga dzialari 

-------- 39% 

------------ 60% 
W riewielkim stopniu - trudno oceric, czy nasze I l% 

dziaania przyniosly oczekiwane efekly 

Nie 0% 

Odpowiedzi realizator6w swiadczct o tym, i:e g~6wnym efektem dzia~an projekt6w jest 
dostarczenie wiedzy, czyli przeszkolenie okreslonych grup odbiorc6w. Moi:na zatem 
stwierdzic, i:e realizowane projekty w wojew6dztwach przyczyniajq si~ do 
rozwiqzywania dostrzeganych problem6w, jednak nie wyczerpujq pe~nego zakresu 
potrzeb. 

IX. Promocja Programu 

W 2015 r. zaplanowano przygotowanie projektu graficznego strony Programu wraz 
z informacjami o nim. Na zadanie to przeznaczono 20 tys. zt Kwota nie zosta~a 

wykorzystana, gdyi: zadanie zosta~o sfinansowane ze srodk6w Rzqdowego programu 
wspomagania w latach 2015-2018 organ6w prowadzqcych szko~y w zapewnieniu 
bezpiecznych warunk6w nauki, wychowania i opieki w szko~ach - ,Bezpieczna+".23l 

Powsta~a platforma na temat bezpieczenstwa: www.bezpiecznaszkola .men.gov.pl, kt6ra 
zawiera 12 obszar6w z zakresu bezpieczenstwa uczni6w i wychowank6w oraz informacj~ 
o obu programach. 

W poszczeg61nych obszarach znajdujq si~ materia~y informacyjno-edukacyjne skierowane 
do nauczycieli, rodzic6w i opiekun6w, uczni6w i wychowank6w. Ponadto, zawarte set 

23
) Program zostal przyj~ty uchwalq nr 89/2015 Rady Ministr6w z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie Rzqdowego 

programu wspomagania w latach 2015-2018 organ6w prowadzqcych szkoly w zapewnieniu bezpiecznych 
warunk6w nauki, wychowania i opieki w szkolach - ,.Bezpieczna+" oraz Rozporzqdzeniem Rady Ministr6w z dnia 
23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rzqdowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organ6w 
prowadzqcych szkoly w zapewnieniu bezpiecznych warunk6w nauki, wychowania i opieki w szkolach -
,.Bezpieczna+" (Oz. U. poz. 972). 
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w nich informacje o ciekawych programach i innych dzia~aniach na temat bezpieczenstwa, 
realizowanych przez inne podmioty, w tym organizacje pozarzqdowe. 

Termin realizacji zdania zosta~ przesuni~ty z okresu wynikajqcego z Harmonogramu 
tj . od marca do czerwca 2015 r. na okres od wrzesnia do grudnia 2015 r. 

Bezpieczna szkota + 

AKTUALNOSCI TEMATY PROGRAMY KONTAKT 

T ematy pomocy 

Wnioski i rekomendacje: 

1. Wnioski: 

1) W 2015 r. na poziomie centralnym i wojew6dzkim wd rozono wszystkie zaplanowane 
dzia~ania Programu. W wojew6dztwach zmniejszy~a s i~ o 38 liczba zawartych um6w 
w por6wnaniu z ubieg~ym rokiem. Mia~y miejsce zwroty niewykorzystanych kwot 
dotacji , szczeg61nie wysokie kwoty dotyczy~y trzech wojew6dztw (kujawsko
pomorskiego, lubelskiego i pomorskiego); 

2) Nieliczne opinie o nasileniu problem6w i zachowan ryzykownych dzieci i m~odziezy, 

przygotowane przez wojew6dzkie zespo~y koordynujqce Program oraz diagnozy 
przygotowane przez projektodawc6w wymagajq profesjonalnego opisania. 
Projektodawcy majq trudnosci w opisaniu rzeczywistosci w oparciu o wyst~pujqce 
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problemy, wskazanie na realne problemy do rozwiqzania oraz zaproponowanie 
trafnych dziatan interwencyjnych, kt6rych skutecznose zostanie potwierdzona 

ewaluacjq; 
3) Wartosci wskaznik6w przedstawione w sprawozdaniach z wojew6dztw wskazujq na 

prowadzenie lokalnej polityki wdrazania Programu. lch zaletq jest to , ze mogq 

stanowie wartosci bazowe i bye punktem wyjscia do analiz w kolejnych latach. 
4) Wyniki badania ewaluacyjnego swiadczq, ze projekty przyjmowane do realizacji 

w wojew6dztwach cechowato duze zr6zn icowane. Nalezy uznae, ze dziatania 
w wi~kszosci projekt6w byty dopasowane do lokalnych problem6w i potrzeb. 
Zarysowaty si~ pewne trendy we wskaznikach , kt6re wskazujq na: 

• przyjmowanie do realizacji projekt6w kompleksowych , tqczqcych aktywizujqce 
formy pracy i dziatan, a takze skierowane do kilku grup odbiorc6w (uczni6w, 
nauczycieli i rodzic6w); 

• poszerzanie si~ grona organizacji pozarzqdowych i innych podmiot6w 

w srodowisku lokalnym, kt6re wtqczaty si~ do wsp6tpracy w ramach 
realizowanych projekt6w; 

• tendencj~ do realizacji projekt6w, w szczeg61nosci w jednej szkole lub plac6wce, 
najcz~sciej w szkotach podstawowych lub gimnazjach. 

5) Problemy, na kt6re najsilniej wskazuje mtodziez to: agresja r6wiesnicza , problemy 
z poczuciem wtasnej wartosci , integracja i przynaleznose do grupy lub klasy szkolnej , 
agresja stowna , ,hejt" w lnternecie i niewtasciwe relacje z nauczycielami; 

6) W 2014 i 2015 r. najmniej zreal izowano projekt6w dotyczqcych celu szczeg6towego 
nr 3 Programu. W odniesieniu do zdiagnozowanej sytuacji wyst~powan ia nadwagi , 
otytosci wsr6d dzieci i mtodziezy, a takze jej niskiego poziomu aktywnosci fizycznej . 

Sytuacja ta jest niekorzystna; 
7) Wsp6tpraca w obszarze zarzqdzania Programem - na szczeblu wojew6dzkim 

i centralnym - zostata oceniona dobrze i bardzo dobrze przez przewodniczqcych 
wojew6dzkich zespot6w koordynujqcych. Podobnie jest oceniana wsp6tpraca 
wewnqtrz wojew6dztwa tj. przewodniczqcego z wojew6dzkim zespotem 
koordynujqcym Program. 

9. Rekomendacje: 

1) Nalezy kontynuowae przyjmowanie do realizacji projekt6w, w kt6rych zawiqzujq si~ 
partnerstwa z lokalnymi instytucjami , organizacjami i in~ymi podmiotami 
wspierajqcymi dziatalnose wychowawczq i profilaktycznq szkoty lub plac6wki ; 

2) Warto promowae projekty, kt6re z ofertq docierajq do wielu plac6wek na danym 
teren ie. Szkolenia i r6zny rodzaj oferowanego wsparcia ma wtedy bardziej 
systemowy wymiar, a r6wnoczesnie przektada si~ na wskazniki. W konkursach warte 
sq promowania takze projekty zawierajqce trafnq koncepcj~ ewaluacji ; 

3) Opinia o nasileniu problem6w i zachowan ryzykownych dzieci i mtodziezy powinna 
bye aktualna na dany rok, a takze dost~pna publicznie, aby projektodawcy mogli si~ 
do tych danych odnosie i nimi postugiwae w ramach tworzenia wtasnych diagnoz; 
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4) Diagnoza projektodawc6w powinna bye oparta na dost~pnych danych, wskazywac 
precyzyjnie problem , kt6ry ma zostac rozwiqzany w wyniku realizacji projektu 
i logicznie powiqzana ze wskaznikami zmiany; 

5) Majqc na uwadze niewielkq kwot~ dofinansowania oraz kon iecznosc osiqgania cel6w 
Programu, warto przy wyborze projekt6w wziqc pod uwag~ to , czy w wyniku dziatan 
zostanie zawiqzana wsp6tpraca mi~dzy kilkoma szkotami lub plac6wkami. Warto 
rozwazyc zmniejszenie wktadu wtasnego lub zamienic na wktady rzeczowe, w tym 
wolontariat; 

6) W 2016 r. nalezy zadbac o wi~kszy przeptyw informacji pomi~dzy wszystkimi 
podmiotami realizujqcymi Program i lepsze promowanie efekt6w projekt6w lokalnych 
w wojew6dztwach ; 

7) Kwestie zdrowego zywienia i budowania postaw prozdrowotnych, wolontariat , 
aktywnosc fizyczna, rozwijanie potencjatu , zdolnosci uczni6w i wychowank6w 
pozostajq waznym obszarem oddziatywan i wsparcia oraz wymagajq kontynuacji 
w wielu obszarach aktywnosci ; 

8) Nalezy doprecyzowac rozumien ie wskaznika dotyczqcego liczby publikacji , jako 
liczb~ produkt6w opracowanych w ramach projektu lub dziatania. lnformacjq 
uzupetniajqcq b~dzie natomiast liczba upowszechnionych publikacji, tzn . liczba 
przekazanych odbiorcom publikacj i. 

Lp. 

W wyniku ww. rekomendacji , MEN uwzg l~dnH w Harmonogramie na 2016 r. zadania 
do realizacji w szkotach i plac6wkach, kt6re 
i wychowank6w, promocji wolontariatu w 

w srodowisku lokalnym , a takze budowaniu 
i wychowank6w oraz ich rodzic6w. 

stuzyc b~dq aktywizacji uczni6w 
szkotach i plac6wkach oraz 

prozdrowotnych postaw uczni6w 

IX. Finansowanie dziatan Programu 

Tabela nr 12. Rozliczenie dotacj i na poziomie centralnym i wojew6dzkim (w zt) . 

Wysokosc Wykorzystan Niewykorzy 
Zadanie i podmiot realizujqcy dotacji a dotacja stana 

dotacja 
1.1. Realizacja zadania publicznego pn. 
,Prowadzenie przez specjalist6w og61nopolskiej 
infolinii interwencyjno-informacyjnej dla uczni6w, w 
tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich 
rodzic6w, nauczyciel i oraz innych podmiot6w 
dzialajqcych na rzecz bezpieczeristwa dzieci i 
mlodziezy". 600 000,00 600 000,00 X 
Umowa Nr MEN/2014/DZSE/1429 zawarta 10 
listopada 2014 r. pom i~dzy Ministrem Edukacj i 
Narodowej a FDN . 
1.2. Real izacja zadania publicznego pn. 
,Bezpieczna i przyjazna szkola - ocena szk6l i 
plac6wek systemu oswiaty realizujqcych polityk~ 700 899,22 699 958,71 940,51 
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ochrony dzieci przed agresjq i przemocq". 
Umowa Nr MEN/2014/DZSE/1 430 zawarta 10 
listopada 2014 r. pomi~dzy Ministrem Edukacji 

1. 
Narodowej a FDN. 
1.3. Rozwijanie i wspieranie profilaktyki 
r6wiesniczej w szkolach i plac6wkach w ramach 
wsp6/pracy mi~dzyresortowej MEN i Komendy 
G/6wnej Pol icji: 
- Profilaktyka a Ty/Edukacja ; 
- Og61nopolski Przystanek Profilaktyka a Ty oraz 
Regionalne Przystanki PaT; 700 000,00 

- Og61nopolski Glos Profi laktyki ,Zryw Wolnych 699 750,00 250,00 

Sere". 
Przygotowanie wystandaryzowanych zasad 
wsp6/pracy szk61 i plac6wek z Policjq. 
1.4. Dzialania edukacyjne i profilaktyczne 
skierowane do dzieci i mlodzie:i:y z zakresu 

50 000,00 50 000,00 X 
bezpieczeristwa przeciwpozarowego. 
1.5.Podnoszenie kompetencj i kadry pedagogicznej 
z zakresu profilaktyki przemocy i agresj i oraz 
ksztaltowania zdrowego stylu :i:ycia. 150 000,00 140 511 ,35 9488,65 
Zadania zostaly zlecone do realizacj i ORE. 

1.6. Przeprowadzenie ewaluacji bie:i:qcej 
Programu. 

50 000,00 50 000,00 X 

1.7. Promocja Programu. 

20 000,00 X 20 000,00 

2. tqcznie 2 270 899,22 2 240 220,06 30 679,16 

3. Dotacje celowe dla jednostek samorzqdu 
terytorialnego i organizacji pozarzqdowych na 
rea l izacj~ zadari publicznych w ramach Programu. 3 707 824,00 3 568 078,80 139 745,20 

4. tqcznie 5 978 723,22 5 808 298,86 170 424,36 

80 




