
Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

w województwie pomorskim 

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

Rok 2016 

 

L.P. Gmina / Stowarzyszenie Nazwa projektu: Cel projektu i zamierzony efekt projektu Wartość 

projektu 

Wartość 

dotacji 
Środki własne 

Uzyskane 

punkty 

1 Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju Edukacji 

"Drogowskazy" 

"Cyberprzemoc w szkołach - 

zrozum, zobacz, reaguj" 
Cel szczegółowy 2 „Zapobieganie problemom  

i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży – 

Profilaktyka agresji i przemocy, w tym 

cyberprzemocy”.  
Adresat: 15 gimnazjów woj. pomorskiego. Uczniowie-

min. 300 osób; nauczyciele, wychowawcy, dyrektorzy 

- min. 300 osób; rodzice - min. 150 osób. 

Zamierzony efekt: Docelowym rezultatem projektu 

będzie ustabilizowanie trendów oraz zmniejszenie 

zakresu i nasilenia problemów i zachowań 

problemowych dzieci i młodzieży w szkołach 

gimnazjalnych w województwie pomorskim poprzez 

zmniejszenie poziomu agresji i przemocy, szczególnie 

cyberprzemocy. 

45550,00 44350,00 1200,00 27,6 

2 Stowarzyszenie 

Wspierania inicjatyw 

Rozwojowych "PORTA" 

przy Szkole Podstawowej 

nr 3 w Słupsku 

"Żyjmy zdrowo 

 na sportowo" 
Cel szczegółowy nr 3 "Promowanie zdrowego stylu 

życia wśród dzieci i młodzieży" (Zadania: 1, 7, 8). 

Adresat: Uczniowie klas młodszych SP nr 3  

w Słupsku. Nabór 40 uczestników obejmuje dzieci,  

u których poświadczone są w dokumentacji medycznej 

wady postawy i zagrożenia otyłością. 

Zamierzony efekt: Rozbudzenie u uczniów potrzeby 

stosowania wysiłku fizycznego, większe 

zaangażowanie dzieci w podejmowanie wysiłku 

 na zajęciach wychowania fizycznego, korygowanie 

wad postawy poprzez ćwiczenia korekcyjne, a także 

wdrożenie nawyku utrzymywania prawidłowej 

postawy ciała, nabycie przez uczniów umiejętności 

korzystania z aktywnych form wypoczynku, 

kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych, 

wzmocnienie motywacji do walki z nadwagą i wadami 

postawy, uświadomienie zagrożeń i zachorowania na 

choroby cywilizacyjne spowodowane nieodpowiednią 

11300,00 9600,00 1700,00 25,1 



dietą, wyzbycie się chęci konsumpcji chipsów, 

słodyczy, fastfoodów (tak bardzo lubianych przez 

dzieci) na rzecz zdrowego żywienia, uświadomienie 

uczniom zagrożeń uzależnienia od komputera  

i telewizji, przybliżenie dzieciom różnych dyscyplin 

sportu,  poznanie nowych form aktywności sportowej, 

wzrost zainteresowania sportem i zwiększenie 

aktywności fizycznej u uczniów, uaktywnienie 

rodziców poprzez wspólny udział w ćwiczeniach  

i pikniku sportowym. 

3 Stowarzyszenie "Wsparcie 

i pomoc" 

"Doskonalenie kompetencji 

diagnostyczno-

interwencyjnych 

nauczycieli, wychowawców, 

rodziców, pedagogów 

 i psychologów w celu 

zapobiegania 

samookaleczeniom 

i zamachom samobójczym 

dzieci i młodzieży" 

Cel szczegółowy nr 1 „Kreowanie zdrowego, 

bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły  

i placówki” (Zadanie 7)  

Cel szczegółowy 2 „Zapobieganie problemom 

 i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży - 

Rozwiazywanie kryzysów rozwojowych i życiowych 

uczniów i wychowanków, między innymi 

związanych z wyjazdem rodziców za granicę  

w celach zarobkowych, a także przemocą  

w rodzinie. 

Adresat: Nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, 

rodzice, pracownicy szkół województwa pomorskiego. 

250 osób związanych z wychowaniem dzieci  

i młodzieży w 10-ciu grupach: nauczycieli, 

pedagogów, psychologów, rodziców w powiatach, 

gdzie występuje najwyższy wskaźnik zamachów 

samobójczych-liczebność grupy ok. 20-25 osób. 

Zamierzony efekt: Zakłada się, że dzięki udziałowi  

w szkoleniu adresaci projektu nabędą nowa wiedzę,  

z którą wcześniej się nie spotkali, poszerza swoje 

kompetencje diagnostyczno-profilaktyczne, nabiorą 

większej pewności siebie w pomaganiu młodym 

ludziom zagrożonym samookaleczeniem  

lub samobójstwem. 

34150,00 28000,00 6150,00 24,7 

4 Fundacja "Źródło Radości" "Archipelag Skarbów-

program profilaktyki 

zintegrowanej" 

Cel szczegółowy nr 2 „Zapobieganie problemom 

 i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży -

Profilaktyka agresji i przemocy, w tym 

cyberprzemocy”. 

Adresat: Program warsztatów zostanie zrealizowany  

31800,00 23900,00 7900,00 24,1 



w pięciu szkołach (Gimnazjum lub Szkoła 

Ponadgimnazjalna) w województwie pomorskim 

wdród uczniów jednego rocznika ich rodziców  

i nauczycieli (szacowane ilości osób opierają się na 

doświadczeniach z poprzednich realizacji). Adresaci 

programu profilaktyki zintegrowanej ,,Archipelag 

skarbów" w każdej ze szkól to : 

- od 50 do 200 uczni6w 

-od 40 do 200 rodziców uczniów 

-ok. 30 nauczycieli 

Zamierzony efekt: Zakładane rezultaty: w dziedzinie 

profilaktyki uzależnień: dzięki ukazaniu 

destrukcyjnego wpływu korzystania ze środków 

psychoaktywnych wpłynie na ograniczenie lub nawet 

rezygnację z korzystania z substancji psychoaktywnych 

przez młodzież; w dziedzinie profilaktyki przemocy: 

dzięki ukazaniu zachowań agresywnych jako 

niedojrzałego sposobu radzenia sobie z emocjami 

wpłynie na ograniczenie przemocy fizycznej i słownej 

wśród rówieśników, w tym przemocy w podtekście 

seksualnym oraz polepszenie reagowania środowiska 

szkolnego na symptomy przemocy; w dziedzinie 

profilaktyki ciąż nastolatek: wpłynie na zmotywowanie 

młodzieży do wstrzemięźliwości seksualnej  

lub powrotu do tej postawy w wypadku młodzieży 

po inicjacji seksualnej; w dziedzinie profilaktyki 

HIV/AIDS: poszerzenie wiedzy na temat zakażeń 

przenoszonych ; w zakresie bezpieczeństwa w szkole: 

polepszenie reakcji nauczycieli i wychowawców  

na przypadki przemocy i agresji pod względem 

szybkości rozpoznawania i reagowania 

5 Stowarzyszenie 

Wspierania inicjatyw 

Rozwojowych 

„PORTA" przy Szkole 

Podstawowej nr 3 w 

Słupsku 

„Nie siedź w domu -

uprawiaj sport” 
Cele szczegółowy nr 3 „Promowanie zdrowego stylu 

życia wśród dzieci i młodzieży” (Zadania: 1, 7, 8).  

Adresaci: Projekt skierowany do dwóch grup uczniów 

Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupsku. Jedna grupa 25-

osobowa obejmie uczniów klas I-III, druga 25 osobowa 

uczniów klas IV-VI. W planowanych zajęciach 

przewiduje się udział rodziców. 

Zamierzony efekt:  W wyniku przeprowadzenia zajęć 

13878,00 11228,00 2650,00 22,9 



sportowo-rekreacyjnych, zabaw, grupowych, 

warsztatów i imprez – 50 uczniów z klas I-VI poprawi 

ogólną sprawność fizyczna; zrozumieją potrzebę 

aktywności ruchowej; poznają wpływ aktywności 

ruchowej na zdrowie; udoskonalą podstawowe formy 

ruchu i nauczą się nowych; pogłębią wiedzę  

o zasadach, regułach  i przepisach gier i zabaw  

z zachowaniem bezpieczeństwa.   

6 Malborska Fundacja 

Rozwoju Regionalnego 

"Profilaktyka zachowań 

agresywnych i uzależnień 

wśród uczniów szkół 

podstawowych i 

gimnazjalnych z terenu 

Malborka" 

Cel szczegółowy 2 "Zapobieganie problemom 

 i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży - 

Profilaktyka agresji i przemocy, w tym 

cyberprzemocy - Przeciwdziałanie używaniu 

substancji psychoaktywnych przez uczniów oraz 

profilaktykę uzależnienia od gier komputerowych, 

Internetu, hazardu”. 
Adresat: Dzieci i młodzież szkolna z wszystkich szkół 

podstawowych i gimnazjów Malborka - 8 placówek, 

liczba uczniów 3961. Dyrektorzy szkół - 8 osób; 

nauczyciele - 8 osób, rodzice - 8 osób, policjanci - 8 

osób, pracownicy MOPS, GOPS, OPS, PCPR -max 8 

osób. 

Zamierzony efekt: Rezultaty do celu szczegółowego 

2.1. „Profilaktyka agresji i przemocy, w tym 

cyberprzemocy" metody mediacji i negocjacji,  

a następnie jego wdrożenie w 8 placówkach - szkołach 

podstawowych i gimnazjalnych w Malborku. - 

Utworzenie programu profilaktycznego 

ukierunkowanego na rozwiązanie konfliktów  

z wykorzystaniem metody mediacji i negocjacji,  

a następnie jego wdrożenie w 8 placówkach - szkołach 

podstawowych i gimnazjalnych w Malborku. Rezultaty 

do celu szczegółowego 2.2. „Przeciwdziałanie 

używaniu substancji psychoaktywnych przez uczniów 

oraz profilaktyka uzależnień od gier komputerowych, 

Internetu. - Wzrost świadomości nt. używania 

substancji psychoaktywnych oraz uzależnień  

w środowisku szkolnym, ograniczenie występowania 

tego zjawiska, uświadomienie uczniom negatywnych 

aspektów korzystania z substancji psychoaktywnych, 

56426,00 53966,00 2460,00 22,2 



 

używek. 

7 Stowarzyszenie "Żywa 

szkoła" 

"Okiem dziecka - widzę 

i fotografuję" 
Cel szczegółowy 2 „Zapobieganie problemom 

 i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży - 

Przeciwdziałanie używaniu substancji 

psychoaktywnych przez uczniów i wychowanków 

oraz profilaktyka uzależnienia od gier 

komputerowych, Internetu, hazardu”. (Zadanie 10). 

Adresat: Uczniowie SP nr 2 w Bytowie. Dwie grupy 

uczniów po 10 osób. Łącznie 96 godzin zajęć 

pozalekcyjnych (45 min) tj. po 48 godz. na każda 

grupę. 

Zamierzony efekt: Spodziewane efekty: wzrost 

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży; stworzenie miejsca, 

które będzie służyć ożywaniu i integracji dzieci  

i młodzieży; stały monitoring potrzeb dzieci  

i młodzieży; planowanie i realizowanie zadań  

w odpowiedzi na realne potrzeby dzieci i młodzieży. 

8680,00 7680,00 1000,00 19,5 

8 Stowarzyszenie Przyjaciół 

Muzyki i Kultury 

Łowieckiej na Zamku w 

Bytowie 

"Prostowanie rogów"- nauka 

gry na sygnałówkach 

myśliwskich 

Cel szczegółowy 2 „Zapobieganie problemom  

i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży - 

Przeciwdziałanie używaniu substancji 

psychoaktywnych przez uczniów i wychowanków 

oraz profilaktyka uzależnień od gier 

komputerowych, Internetu , hazardu”. (Zadanie 10).  

Adresat: Uczniowie szkół podstawowych oraz 

gimnazjów chcący nauczyć się gry na sygnałówkach 

myśliwskich. Dwie grupy po 10 osób. Łącznie 20 

godzin zajęć (po 10 na grupę). 

Zamierzony efekt: Umiejętność gry na rogu 

myśliwskim oraz promocja idei myślistwa, łowiectwa, 

ekologii oraz poszanowania przyrody. 

7000,00 6000,00 1000,00 15,4 


