
Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w województwie podlaskim w 2015 roku

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

Stowarzyszenie 
Edukacyjne "Łapska 
Dwójka" przy Szkole 
Podstawowej Nr 2 w 
Łapach

Bezpieczni w 
Internecie edycja II

Kształtowanie umiejętności kulturalnego i bezpiecznego korzystania 
przez uczniów z komputera i Internetu. W ramach projektu uczniowie 
poszerzą wiedzę i umiejętności rozpoznawania niebezpieczeństwa 
związanych z Internetem, filtrowania treści internetowych, kulturalnego 
zachowania w sieci, alternatywnego spędzania czasu wolnego. Projekt 
zakłada upowszechnienie informacji o punktach konsultacyjnych i 
liniach pomocowych dla dzieci oraz zmianę postaw nauczycieli w 
zakresie potrzeb edukacyjnych w ww. zakresie uczniów. 

14 740 zł 13 260 zł 1480 zł 25,42

2 Centrum Promocji 
Innowacji i Rozwoju

Po pierwsze zapobiegaj! 
Zwiększenie 
świadomości /wiedzy z 
zakresu przemocy 
rówieśniczej oraz 
zaburzeń odżywiania 
wśród uczniów, 
nauczycieli i rodziców 
Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w 
Łomży

Wzrost poziomu wiedzy związanej z przemocą rówieśniczą i 
zaburzeniami odżywiania uczniów, rodziców, nauczycieli. Realizacja 
projektu przyczyni się do zmniejszenia skali występowania zjawisk 
przemocy rówieśniczej, w tym cyberbullingu poprzez wyposażenie 
nauczycieli, uczniów i rodziców w wiedzę i umiejętności pozwalające na 
szybsze diagnozowanie i zapobieganie zachowaniom agresywnym. 
Projekt zakłada podniesienie świadomości rodziców i nauczycieli w 
zakresie chorób związanych  zaburzeniami odżywiania wśród uczniów i 
metod leczenia, co wpłynie na skuteczność działań w ww. zakresie.

23 404 zł 21 064 zł 2340 zł 25,33

3 Gmina Miasto Suwałki
Żyje zdrowo i 
aktywnie w 
Suwałkach

Podniesienie poziomu kompetencji nauczycieli w zakresie realizacji 
edukacji zdrowotnej, w szczególności zdrowego odżywiania oraz 
zapobiegania zaburzeniom odżywiania. Kształtowanie u uczniów 
dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia 
środowiska sprzyjającemu zdrowiu. Pozyskanie wiedzy przez 
wychowawców i specjalistów na temat edukacji zdrowotnej i 
przystąpienia szkół do sieci szkół promujących zdrowie 

19 700 zł 19 700 zł 0 zł 23,75

4 Powiat Moniecki

PO drugiej stronie – 
czyli wolni od 
przemocy, agresji i 
uzależnień

Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły, 
oraz zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i 
młodzieży. Projekt zakłada pogłębienie świadomości prawnej uczniów w 
zakresie używania przemocy i środków odurzających, rozwijanie 
umiejętności konstruktywnego rozwiazywania konfliktów, wzrost 
poczucia własnej wartości uczniów. Nastąpi podniesienie wiedzy i 
kompetencji wychowawczych nauczycieli  i rodziców w zakresie 
przeciwdziałania agresji, oraz zmniejszenie poczucia rodzicielskiej 

31 305 zł 24 720 zł 6 585 zł 22,25



bezradności w sytuacjach, gdy dzieci są ofiarami lub sprawcami agresji.

5 Gmina Czarna 
Białostocka

SZKOŁA 
DZIECIĘCYCH 
UŚMIECH☺W

Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły, 
zwiększenie skuteczności działań wychowawczych, promowanie 
pozytywnych zachowań. Uczniowie nabędą umiejętności radzenia w 
sytuacji trudnej, w tym z własnymi emocjami, zmniejszy się liczba 
zachowań agresywnych, zaś utrwalone zostaną zachowania pozytywne. 
Projekt zakłada zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców i 
nauczycieli, oraz ich współpracy w zakresie bezpieczeństwa w szkole. 

17 680 zł 17 680 zł 0 zł 20,33

6
Białostockie 
Towarzystwo 
Oświatowe

Ochrona i promocja 
zdrowia

Wdrażanie programów profilaktycznych ukierunkowanych na 
rozwiązywanie konfliktu z wykorzystaniem metod mediacji i negocjacji 
oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na rozwijanie ich pasji i zainteresowań 
w ramach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Realizacja zadań 
przyczyni się do zwiększenia umiejętności negocjacji i mediacji 
uczniów, opiekunów i nauczycieli, wzrostu umiejętności społecznych 
uczniów w zakresie właściwego funkcjonowania w grupie rówieśniczej, 
Uczniowie poszerzą wiedzę o konsekwencji prawnych cyberprzemocy, 
rodzice – na temat zagrożeń w sieci, co wpłynie na ograniczenie 
cyberprzemocy. 

39 319 zł 32 075 zł 7244 zł 19,08

7
Stowarzyszenie 
Kulturalno-Edukacyjne 
„POMOSTY”

Qchnia gimnazjalisty 
– zdrowie na talerzu

Podniesienie poziomu wiedzy uczniów i ich rodziców na temat 
zdrowego odżywiania i zaszczepienie zdrowego sposobu odżywiania. W 
czasie warsztatów uczniowie nabędą umiejętności w zakresie 
przygotowania i doboru składników oraz technik kulinarnych, również w 
ujęciu ekonomicznym.

33 895 zł 30 498 zł 3 397 zł 19,00

8 Powiat Zambrowski Pociąg z bagażem 
doświadczeń

Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie 
uzależnień oraz pracy z dzieckiem uzależnionym. Zwiększenie dostępu 
uczniów i ich rodziców do specjalistycznej pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w ramach punktu poradniczo-konsultacyjnego. 

35 071 zł 35 071 zł 0 zł 18,00

9 Stowarzyszenie 
Promocji Koszykówki

Mój region, moja 
szkoła

Promowanie zdrowego stylu życia, dbanie o dobry klimat w szkole, 
rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, przeciwdziałanie agresji, 
udzielanie pierwszej pomocy ze względu na wnioski wynikające z 
analizy problemowej poprzez: zintegrowanie środowiska uczniów ze 
społecznością lokalną, nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie 
kreatywnego spędzania czasu wolnego, zdrowego odżywiania i 
pierwszej pomocy, wzmocnienie wiary we własne siły, poznanie 
zasobów fauny i flory oraz nabycie umiejętności koegzystencji z 
otaczającym środowiskiem. 

36 150 zł 32 000 zł 4 150 zł 14,83


