
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w województwie  świętokrzyskim 

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 Stąporków Projekt składany w ramach 
rządowego programu 

„Bezpieczna i przyjazna 
szkoła”

Celem projektu jest rozwijanie postaw 
aktywności i twórczego działania wśród dzieci 
uzdolnionych, zwiększenie zaangażowania 
grupy uczniów gimnazjum w twórcze 
działania zwiększające świadomość 
oddziaływania młodych ludzi na środowisko 
szkolne i lokalne oraz integrację w zespole 
klasowym, 
z wychowawcą oraz społecznością szkolną. W 
ramach realizacji projektu uczniowie 
podejmą szereg działań, podczas których 
będą kształtować swoje umiejętności 
psychologiczne i społeczne oraz rozwiną 
indywidualne uzdolnienia. Wynikiem udziału 
w projekcie będzie również pozytywny wpływ 
na wszystkich biernych odbiorców 
podejmowanych działań, czyli uczestników 
wystaw, odbiorców wywiadów, spotów 
społecznych, fotoreportażów, konkursów na 
temat profilaktyki i bezpieczeństwa. 

16 000,00 14 400,00 1 600,00 100

2. Gmina Sobków Projekt składany w ramach 
rządowego programu 

„Bezpieczna i przyjazna 
szkoła”

Projekt ukierunkowany na organizowanie 
i wspieranie działań służących promocji 
zdrowego stylu życia, uwzględnianie potrzeb 
dzieci w zakresie diety i zagospodarowanie 
czasu wolnego ze szczególnym 
uwzględnieniem aktywności fizycznej 
w placówce oraz poza nią poprzez: wykłady 
i warsztaty kulinarne, dietetyczne - 

8 100,00 7 290,00 810,00 100



prowadzone przez specjalistów, zajęcia 
sportowo-rekreacyjne dla dzieci i rodziców, 
turnieje wiedzy o żywności i żywieniu, 
prezentacje multimedialne.

3. Gmina Tarłów Projekt składany w ramach 
rządowego programu 

„Bezpieczna i przyjazna 
szkoła”

Celem projektu jest rozwijanie postaw 
aktywności i twórczego działania wśród dzieci 
uzdolnionych, wzmocnienie poczucia 
przynależności do społeczności szkolnej, 
tworzenie pozytywnych relacji rówieśniczych, 
rozwijanie postaw prozdrowotnych, 
promowanie aktywności fizycznej poprzez 
rozwijanie własnych zainteresowań oraz 
poprzez zdobywanie zdrowych nawyków. 
Realizacja projektu nastąpi poprzez 
prowadzenie akcji wolontariackich, warsztaty 
na temat profilaktyki agresji, przygotowanie 
profilaktycznych spektakli teatralnych, 
zawody sportowe, konkursy, wycieczki 
edukacyjne.

10 000,00 9 000,00 1 000,00 95

4. Gmina Ruda Maleniecka Projekt składany w ramach 
rządowego programu 

„Bezpieczna i przyjazna 
szkoła”.

Celem projektu jest rozwój postaw 
aktywności i twórczego działania uczniów 
poprzez realizację atrakcyjnych zajęć 
zapewniających rozwój zdolności 
psychospołecznych. Projekt realizowany 
będzie poprzez organizację: konkursów na 
temat pozytywnych relacji społecznych, 
warsztatów z mnemotechniki, w zakresie 
indywidualnych predyspozycji uczniów, 
twórczego myślenia, prowadzenie bloga 
szkolnego „Z optymizmem w przyszłość”, 
organizację debaty nt. bezpieczeństwa.

11 736,00 10 476,00 1 260,00  95

5. Gmina Sadowie Projekt składany w ramach 
rządowego programu 

„Bezpieczna i przyjazna 
szkoła”.

Celem projektu jest rozwój postaw 
aktywności i twórczego działania uczniów, 
integracji z rówieśnikami „sprawnymi 
inaczej”, budowanie dobrych relacji 
międzyludzkich. W ramach projektu 
prowadzone będą spotkania z regionalistami 

15 000,00 13 136,00 1 864,00  90



i uczestniczkami Koła Kobiet Aktywnych, 
odbędą się warsztaty kulinarne, teatralne,  
przygotowane zostanie przedstawienie 
jasełkowe i zaprezentowane uczniom 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Niemienicach oraz 
pensjonariuszom DPS w Zochcinku

6. Gmina Zagnańsk Projekt składany w ramach 
rządowego programu 

„Bezpieczna i przyjazna 
szkoła”.

Celem projektu jest rozwój postaw 
aktywności i twórczego działania uczniów 
poprzez utworzenie Szkolnego Centrum 
Wolontariatu, którego celem będzie 
koordynacja działań uczniów na rzecz 
najbliższego środowiska oraz prawidłowa 
diagnoza potrzeb lokalnych. SCW działać 
będzie w trzech płaszczyznach: pomoc 
koleżeńska uczniów (wizyty u chorych 
uczniów, pomoc w odrabianiu lekcji, pomoc 
uczniom z dysfunkcjami), ochrona 
środowiska naturalnego (opieka nad 
miejscami narażonymi na dewastację, 
działania propagujące ekologię), pomoc 
osobom starszym (w zakupach, sprzątaniu, 
itp.). Efektem prac będzie wystawa 
fotograficzna oraz spot reklamujący 
wolontariat.

2 300,00 2070,00 230,00 90

7. Gmina Zagnańsk Projekt składany w ramach 
rządowego programu 

„Bezpieczna i przyjazna 
szkoła”.

Celem projektu jest rozwój postaw 
aktywności i twórczego działania uczniów 
rozwijanie ich pasji i zainteresowań w ramach 
zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych poprzez 
powołanie do życia koła teatralnego 
i przeprowadzenie warsztatów teatralnych. 
Zajęcia adresowane będą do uczniów 
uzdolnionych aktorsko, wokalnie, tanecznie, 
literacko. Młodzież tworząca zespół otrzyma 
za zadanie przeprowadzenie projektu 
sprowadzającego się do przygotowania 
spektaklu teatralnego z uwzględnieniem 

11 860,00 10 674,00 1 186,00 100



różnych wymiarów tego przedsięwzięcia 
(opracowanie scenariusza, dekoracje, 
kostiumy, muzyka, ruch sceniczny, informacje 
do mediów, logistyka, ewaluacja). W 
projekcie przewidziana jest współpraca z 
rodzicami w zakresie szycia kostiumów, 
przygotowania dekoracji i logistyki. 

8. Gmina Staszów Projekt składany w ramach 
rządowego programu 

„Bezpieczna i przyjazna 
szkoła” – „W naszym 

szkolnym amfiteatrze”

Celem projektu jest rozwój postaw 
aktywności i twórczego działania uczniów 
poprzez promowanie młodych talentów 
(organizacyjnych, artystycznych, radiowych, 
informatycznych, konstruktorskich), wsparcie 
uzdolnionych uczniów w rozwoju, a także 
wdrożenie ich do odpowiedzialności za 
powierzone zadanie, samodzielności 
i efektywnego współdziałania w zespole. 
Projekt realizowany będzie poprzez udział 
uczniów w warsztatach teatralnych, 
o recyklingu, artystyczno-wokalnych. Efektem 
będzie organizacja sztuki teatralnej  i budowa 
scenografii amfiteatru szkolnego 
z plastikowych butelek jako kreatywny 
recykling materiałów. 

14 676,00 13 208,00 1 468,00 100

9. Gmina Staszów Projekt składany w ramach 
rządowego programu 

„Bezpieczna i przyjazna 
szkoła” – „Edukacja 

medialna jako narzędzie 
projektowania właściwych 

zachowań społecznych i 
zdrowotnych”

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji 
społecznych poprzez realizację projektu 
edukacyjnego, który zaangażuje młodzież 
uzdolnioną, poprawi poczucie 
bezpieczeństwa, integracji, budowania 
dobrych relacji międzyludzkich, zwłaszcza 
w grupie rówieśniczej. Trzy zespoły 
uzdolnionej młodzieży zaplanują i zrealizują 
kampanię społeczną na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa i przyjaznej atmosfery 
w środowisku szkolnym. Uczniowie zrealizują 
film edukacyjny promujący wolontariat, 
przygotują reportaż prasowy dotyczący 
problemu bezpieczeństwa w szkole 

19 800,00 17 820,00 1 980,00 95



i środowisku lokalnym, wykonają prezentację 
multimedialną o poziomie integracji 
w społeczności uczniowskiej. Projekt da 
możliwość wyłonienia wśród uczniów liderów 
zmiany, zaprezentowania swoich 
zainteresowań i zachęcenia pozostałych 
uczniów do aktywności i twórczego działania. 

10. Gmina Bieliny Projekt składany w ramach 
rządowego programu 

„Bezpieczna i przyjazna 
szkoła”

Celem projektu jest rozwój postaw 
aktywności i twórczego działania uczniów 
poprzez przeprowadzenie cyklu debat 
dotyczących bezpieczeństwa w szkole i poza 
nią, praw człowieka (ze szczególnym 
uwzględnieniem praw dziecka), oraz 
komunikacji w Internecie. Jednym 
z elementów realizacji projektu będzie 
prowadzenie profilu społecznościowego 
„Kreatywny uczeń XXI wieku” 
wykorzystywanego przez uczniów i 
nauczycieli jako narzędzia do wymiany 
poglądów i opinii. Przed debatami uczniowie 
– liderzy wezmą udział w warsztatach z 
zakresu poruszanej problematyki.

10 000,00 9 000,00 1 000,00 100

11. Gmina Daleszyce Projekt składany w ramach 
rządowego programu 

„Bezpieczna i przyjazna 
szkoła” – „Wychowanie do 
wartości w mojej szkole i 

nasze umiejętności realizacji 
wartości w codziennym 

życiu”

Celem projektu jest rozwój postaw 
aktywności i twórczego działania uczniów, 
stworzenie poczucia bezpieczeństwa, 
wypracowanie metod współpracy i dialogu, 
uświadomienie uczniom wpływu nauki 
i techniki na życie człowieka i środowisko 
oraz bezpieczeństwo, wspieranie rozwoju 
młodzieży i rozwijanie ich zainteresowań, 
uzdolnień na zajęciach pozalekcyjnych. 
Realizacja projektu nastąpi poprzez 
przeprowadzenie szeregu warsztatów 
z zakresu walki ze stereotypami 
i dyskryminacją, roli autorytetów w życiu 
człowieka, poczucia własnej wartości, 
bezpieczeństwa i tożsamości. Ponadto 

22 900,00 18 360,00 4 540,00 90



stworzenie filmu edukacyjnego „Nauka 
i człowiek”,  konkursowych prac 
plastycznych, prezentacji multimedialnej, itp.  

12. Powiat Starachowicki Projekt składany w ramach 
rządowego programu 

„Bezpieczna i przyjazna 
szkoła”

Celem projektu jest wdrożenie zasad 
prawidłowego żywienia wśród uczniów 
i wychowanków poprzez organizację zajęć 
teoretycznych i praktycznych dotyczących 
zasad zdrowego żywienia, przeprowadzenie 
kampanii informacyjnej dla rodziców 
promującej zdrowe żywienie, wycieczki 
edukacyjne do gospodarstw ekologicznych 
w celu poznania zasad ekologicznej produkcji 
żywności, przygotowanie broszur 
informacyjnych dla młodzieży, rodziców 
i pielęgniarki szkolnej. 

14 900,00 13 410,00 1 490,00 100

13. Gmina Włoszczowa Projekt składany w ramach 
rządowego programu 

„Bezpieczna i przyjazna 
szkoła”

Celem projektu jest rozwój postaw 
aktywności i twórczego działania uczniów 
zdolnych o wysokich kompetencjach 
społecznych, którzy będą pracować nad 
realizacją projektów o znaczeniu społecznym, 
związanych z bezpieczeństwem i 
budowaniem wartościowych relacji w 
środowisku szkolnym. Pośrednimi odbiorcami 
będą gimnazjaliści uczestniczący w 
warsztatach „Chcę być kimś” i do których 
skierowane będą wypracowane produkty: 
gazetka, telewizja internetowa, radiowęzeł, 
kodeks koleżeński, przedstawienie 
profilaktyczne, zajęcia integracyjne, festiwal 
nauki. Ponadto organizacja warsztatów dla 
nauczycieli 
i rodziców z zakresu psychologii pozytywnej 
i na temat wspierania rozwoju dziecka oraz 
przeprowadzenie pilotażowego programu 
wprowadzania innowacyjnej metody 
tutoringu rozwojowego.

15 120,00 13 520,00 1 600,00 100

14. Powiat Włoszczowski Projekt składany w ramach Celem projektu jest wdrożenie zasad 5 350,00 4 815,00 535,00 100



rządowego programu 
„Bezpieczna i przyjazna 

szkoła”

prawidłowego żywienia wśród uczniów 
i wychowanków poprzez przeprowadzenie 
warsztatów kulinarnych w trzech szkołach, 
zajęć teoretycznych i praktycznych. W 
ramach realizacji projektu zaplanowano 
przeprowadzenie konkursów 
gastronomicznego i na temat zdrowego 
żywienia, warsztatów z dietetykiem, 
publikowanie na stronie internetowej szkoły 
filmików instruktażowych dot. 
przygotowywania zdrowych posiłków. We 
współpracy z pielęgniarką szkolną 
przeprowadzone będą spotkania nt. 
umiejętności kontrolowania masy ciała 
i obliczania wskaźnika BMI dla uczniów 
szkoły. 

15. Gmina Sitkówka - Nowiny Projekt składany w ramach 
rządowego programu 

„Bezpieczna i przyjazna 
szkoła”

Celem projektu jest rozwój postaw 
aktywności i twórczego działania uczniów 
poprzez uwzględnienie w szkolnym 
programie profilaktyki i szkolnym programie 
wychowawczym rozwoju działalności 
szkolnego kola teatralnego jako formy 
rozwoju osobistego, potencjału twórczego, 
aktywności i pasji uczniów zdolnych. 
Realizacja nastąpi przez organizację 
warsztatów teatralnych i plastycznych 
z udziałem osób niepełnosprawnych

6 680,00 5 980,00 700,00 100

16. Gmina Waśniów Projekt składany w ramach 
rządowego programu 

„Bezpieczna i przyjazna 
szkoła”

Celem projektu motywowanie uczniów do 
podejmowania własnych inicjatyw, 
konstruowania projektu edukacyjnego we 
współpracy z partnerami oraz stworzenie 
możliwości współdziałania i poprawa relacji 
rówieśniczych poprzez wdrożenie 
alternatywnych form zajęć pozalekcyjnych: 
warsztatów, zajęć terenowych, 
laboratoryjnych. Projekt ma na celu również 
inspirowanie uczniów zdolnych do twórczego 

10 505,00 7 905,00 2 600,00 100



działania poprzez podjęcie roli lidera grupy 
oraz tworzenie i realizacja własnych 
projektów edukacyjnych z zastosowaniem 
technologii informatycznej.

17. Powiat Staszowski Projekt składany w ramach 
rządowego programu 

„Bezpieczna i przyjazna 
szkoła” – „Zdrowe żywienie, 

życia istnienie”

Celem projektu jest wdrożenie zasad 
prawidłowego żywienia wśród uczniów 
i wychowanków poprzez organizację zajęć 
teoretycznych i praktycznych dotyczących 
zasad zdrowego żywienia, przeprowadzenie 
kampanii informacyjno-edukacyjnej dla 
rodziców promującej zdrowe żywienie, 
wycieczki edukacyjne do gospodarstw 
ekologicznych w celu poznania zasad 
ekologicznej produkcji żywności, 
przygotowanie plakatów informacyjnych oraz 
przeprowadzenie konkursu na wykonanie 
dietetycznego posiłku. 

21 900,00 19 710,00 2 190,00 100

18. Gmina Piekoszów Projekt składany w ramach 
rządowego programu 

„Bezpieczna i przyjazna 
szkoła” – „Uczniowie 

Gimnazjum nr 1 w 
Piekoszowie promują 

zdrowy styl życia”

Projekt ukierunkowany na organizowanie 
i wspieranie działań służących promocji 
zdrowego stylu życia poprzez utworzenie 
i prowadzenie na stronie internetowej 
gimnazjum bloga szkolnego pod hasłem 
„Apetyt na zdrowie”, wydanie folderu 
promującego zdrowy styl życia, organizację 
kampanii środowiskowej, włączenie 
pracowników stołówki szkolnej i rodziców do 
działań zmierzających do poprawy nawyków 
żywieniowych dzieci. Wspomaganie zdrowej 
diety przez ruch – poprawa sprawności 
fizycznej poprzez organizację zajęć 
sportowych fitness i nordic walking. 

17 465,00 15 718,00 1 747,00 100

Razem: 234 292,00 206 492,00 27 800,00


