
Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

w województwie   małopolskim 

w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” 

 

 

L.P. Gmina / Stowarzyszenie 

 

Nazwa projektu: 

 

Cel projektu i zamierzony efekt 

projektu 
Wartość 

projektu 

Wartość 

dotacji 

 

Środki 

własne 

Uzyskane 

punkty 

 

1.  Gmina Wolbrom W zdrowym ciele zdrowy duch. Cel główny: wzbogacenie wiedzy 

uczniów, rodziców, nauczycieli, 

mieszkańców wsi Łobzów na temat  

zdrowia człowieka i właściwego 

odżywiania. 

Cele szczegółowe: 

- zapoznanie z zasadami zdrowego 

odżywiania, 

- budzenie zainteresowania własnym 

zdrowiem, 

- kształtowanie nawyków zdrowego 

odżywiania, 

- uświadomienie znaczenia witamin 

dla zdrowia człowieka, 

- nabycie umiejętności korzystania z 

różnych źródeł informacji i 

sposobów ich wykorzystania, 

- umiejętność pracy w grupie 

podczas przygotowywania 

posiłków, 

- integracja mieszkańców ze szkołą, 

integracja uczniów Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego z 

uczniami Technikum Żywienia i 

Gastronomii, 

- poznanie nowych smaków 

naturalnych produktów.  

30 000,00 26 650,00 3 350,00 91 

2.  Gmina Michałowice Jak rozpoznać kryzys 

psychiczny u dziecka? – punkt 

konsultacji psychologicznych 

oraz serwis waznelekcje.pl jako 

źródło wsparcia i informacji. 

Modernizacja funkcjonalna i 

merytoryczna strony 

www.waznelekcje.pl.  

Wzrost kompetencji rodziców, 

nauczycieli i innych osób 

zaangażowanych w opiekę nad dziećmi 

i młodzieżą umożliwiających 

85 820,00 77 040,00 8 780,00 83,33 



budowanie pozytywnych relacji oraz 

kompetencji z zakresu komunikacji 

interpersonalnej. Nabycie lub 

podniesienie poziomu wiedzy z 

zakresu neurodydaktyki, couchingu, 

tutoringu i action learningu 

wykorzystywanych w procesie 

wychowawczym.  

3.  Gmina Wojnicz Zdrowie i coś jeszcze … Wzrost świadomości i doskonalenie 

kompetencji rodziców, nauczycieli i 

innych osób zaangażowanych w 

opiekę nad dziećmi w zakresie 

rozpoznawania sygnałów 

świadczących o kryzysie psychicznym 

dzieci i młodzieży; 

Pobudzenie aktywności oraz 

usprawnienie przepływu informacji 

pomiędzy rodzicami, nauczycielami 

oraz innymi osobami zaangażowanymi 

w opiekę nad dziećmi i młodzieżą 

nakierowane na wspólne 

przeciwdziałanie przypadkom kryzysu 

psychicznego wśród dzieci i 

młodzieży; 

Kształtowanie prawidłowych 

nawyków żywieniowych uczniów 

poprzez praktyczną naukę 

przygotowania pełnowartościowych 

posiłków; 

Zwiększenie kompetencji rodziców, 

nauczycieli, personelu szkoły 

dotyczących prawidłowego żywienia i 

konsekwencji dla zdrowia 

psychicznego dzieci i młodzieży.  

40 000,00 36000,00 4 000,00 82,17 

4.  Stowarzyszenie STOG Akademia Zwyczajnych 

Bohaterów. 

Wyposażenie uczestników w ponad 

100 podstawowych umiejętności 

prospołecznych, które mają im ułatwić 

przystosowanie się do wymogów życia 

codziennego i zastąpić zachowania 

społecznie szkodliwe. Uczniowie mają 

otrzymać również przygotowanie 

warsztatowe do samodzielnej realizacji 

19 460,00 15 540,00 3 920,00 81,67 



programu interwencyjnego, 

składającego się z trzech modułów, 

ukierunkowanych na główne obszary 

ryzyka zachowań agresywnych.  

5.  Powiat Myślenicki Działania dotyczące wdrożenia 

zasad prawidłowego żywienia 

wśród uczniów i wychowanków 

– projekty konkursowe dla 

szkół.  

Wzrost wiedzy uczniów, rodziców, 

nauczycieli, lokalnego społeczeństwa z 

zakresu zdrowego żywienia.  

Stworzenie warunków do uaktywnienia 

młodzieży i możliwości prezentacji 

posiadanej przez nią wiedzy i 

umiejętności. 

W dłuższej perspektywie zmiana 

postaw i tworzenie prawidłowych 

nawyków wśród uczniów i 

wychowanków oraz ich rodziców lub 

opiekunów. 

Szkoły kształcące w zawodzie technik 

żywienia i usług gastronomicznych 

staną się liderem zmian w środowisku 

lokalnym i województwie w zakresie:  

-promowania lokalnych tradycji, w tym 

innowacji w przyrządzaniu nowych 

posiłków, 

- promowania zasad zdrowego 

żywienia i zbilansowanej diety, 

- wprowadzania  bioróżnorodności i 

zrównoważonego rozwoju w polityce 

żywieniowej szkół i placówek.  

9 000,00 9 000,00 0 80,17 

6.  Gmina Miechów Działania dotyczące wdrożenia 

zasad prawidłowego żywienia 

wśród uczniów i wychowanków 

– projekty konkursowe dla 

szkół. 

Wykształcenia prawidłowych 

nawyków żywieniowych wśród dzieci i 

młodzieży, a także wzrost kompetencji 

rodziców i nauczycieli w zakresie 

przygotowywania  

pełnowartościowych posiłków.  

24 000,00 24 000,00 0 78,83 

Podnoszenie kompetencji 

rodziców i nauczycieli w 

zakresie rozpoznawania 

sygnałów świadczących o 

kryzysie psychicznym dzieci i 

młodzieży.   

Wzrost świadomości rodziców i 

nauczycieli odnośnie kompetencji w 

zakresie rozpoznawania sygnałów 

świadczących o kryzysie psychicznym 

dzieci i młodzieży, budowanie 

pozytywnych relacji, a także 

podniesienie  kompetencji z zakresu 

komunikacji interpersonalnej.  

18 000,00 18 000,00 0 64,17 



 


