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1. Gmina Barciany „Razem po zdrowie” Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego 
środowiska szkoły – prowadzenie zajęć integrujących  
w klasach, w szczególności w klasach początkowych 
każdego etapu edukacyjnego, upowszechnianie 
alternatywnych do zachowań ryzykownych programów 
edukacyjnych i działań  rozwijających umiejętności 
psychologiczne i społeczne uczniów i wychowanków, 
promowanie wolontariatu, tworzenie warunków do 
uspołeczniania szkoły i poszerzenia współpracy  
z instytucjami i podmiotami, które mogą wspierać 
działania szkoły i placówki w środowisku lokalnym. 
Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym 
dzieci i młodzieży – wdrażanie w szkole programów 
profilaktycznych ukierunkowanych na rozwiązywanie 
konfliktów z wykorzystaniem metody mediacji i negocjacji, 
doskonalenie nauczycieli i wychowawców z zakresu 
przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej, w tym 
cyberprzemocy, rozwiązywania konfliktów, podejmowania 
interwencji profilaktycznych, reagowania w sytuacjach 
kryzysowych. Zagospodarowanie czasu wolnego  dzieci  
i młodzieży, ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
rozwijanie  ich pasji i zainteresowań w ramach zajęć 
pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Promowanie zdrowego 
stylu życia wśród dzieci i młodzieży – podejmowanie 
działań w celu zwiększenia zaangażowania uczniów  
w zajęcia wychowania fizycznego, zagospodarowanie 
czasu wolnego ze szczególnym  uwzględnieniem 
aktywności fizycznej w szkole oraz poza nią. Realizacja 
projektu to cykl spotkań rekreacyjno-sportowych, które 
pozwolą na poprawę zdrowia fizycznego i psychicznego, 
bezpieczeństwa. W rezultacie podjętych działań wzrośnie 
integracja wśród uczniów, nauczycieli, rodziców, 
pracowników szkoły oraz środowiska lokalnego. Uczestnicy 
przekonają się do aktywnego spędzania czasu wolnego. 

49 799,00 39319,00 10480,00 30,5 



Wzrośnie świadomość z niebezpieczeństw jakie niosą ze 
sobą ogólnodostępne środki masowego przekazu. 
Zakładane rezultaty twarde: liczba przeprowadzonych 
warsztatów -9, liczba przeszkolonych osób- 311, liczba 
wyjazdów studyjnych -4 (152 os.), konkurs wolontariackich 
-90 os., zajęcia sportowo-rekreacyjne – 8 (311 os.). 
Rezultaty miękkie bezpośrednie: podniesienie poziomu 
wiedzy i aktualizacja informacji z zakresu przeciwdziałania  
agresji i przemocy rówieśniczej, w tym cyberprzemocy, 
rozwiązywania konfliktów, podejmowania interwencji 
profilaktycznych. Rezultaty miękkie pośrednie: zwiększenie 
skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na 
rzecz bezpieczeństwa, zwiększenie aktywności uczniów 
zgodnej z zainteresowaniami, zwiększenie inicjatyw 
wolontariackich, zwiększenie kompetencji uczniów, 
pracowników szkoły i rodziców w zakresie  bezpiecznego 
korzystania z cyberprzestrzeni. 

2. Gmina Młynary „Śmiało spoglądamy w 
przyszłość” 

Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego 
środowiska szkoły – zajęcia integracyjne w klasach I-III i IV-
VI. Włączania rodziców, pracowników obsługi, nauczycieli 
w podejmowanie decyzji w szkole oraz w działania na 
rzecz tworzenia bezpiecznej i przyjaznej szkoły poprzez 
organizację debaty : „Nasza szkoła bezpieczna i przyjazna – 
drogi rozwoju”. Zapobieganie problemom i zachowaniom 
problemowym dzieci – profilaktyka agresji i przemocy,  
w tym cyberprzemocy. Doskonalenie nauczycieli  
i wychowawców z zakresu przeciwdziałania agresji  
i przemocy rówieśniczej. Udział nauczycieli i rodziców  
w szkoleniu z zakresu cyberprzemocy. Przeprowadzenie 
spotkania dla rodziców z zakresu metody szkolnej 
interwencji profilaktycznej oraz edukacji prawnej w tym 
konsekwencji prawnych stosowania różnych form 
przemocy. Zakładane rezultaty: uzyskanie przez nauczycieli 
kwalifikacji do prowadzenia zajęć z zakresu programu 
profilaktyki „Spójrz inaczej”. Udział 20 rodziców, 10 
nauczycieli i 3 pracowników obsługi w warsztatach 
„Cyberprzemoc”. Udział 30 uczniów kl. IV-VI w zajęciach 
integracyjnych „Popołudnie i noc w szkole”, udział 20 
uczniów klas I-III w spotkaniu integracyjnym „Jednodniowe 
sobotnie zajęcia integracyjne z harcerzami”. Udział 80 
uczniów klas I-III w rozgrywkach sportowych „Zdrowa 
rywalizacja”, udział 30  uczniów klas IV-VI w rozgrywkach 
sportowych. Wzrost umiejętności społecznych u 70% 

16435,00 13148,00 3287,00 27,5 



uczestników, wzrost samooceny i odreagowanie 
emocjonalne u 90% uczestników projektu. 

3. Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Gimnazjum w 
Olsztynku "Pro Gimnazjum"
  

"Negocjacje czy kłótnie" Kreowanie bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły 
poprzez: upowszechnianie programów edukacyjnych  
i działań alternatywnych do zachowań ryzykownych, 
rozwijających umiejętności psychologiczne i społeczne 
uczniów, upowszechnienie w szkole kwalifikowanych 
programów profilaktyki uzależnień i przemocy, 
wykształcenie umiejętności uczniów i ich rodziców w 
zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu. 
Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym 
młodzieży poprzez: wdrażanie w szkole programów 
profilaktycznych ukierunkowanych na rozwiązywanie 
konfliktów z wykorzystaniem metody mediacji i negocjacji, 
prowadzenie zajęć z zakresu edukacji prawnej dla uczniów  
dotyczącej odpowiedzialności prawnej nieletnich, 
doskonalenie kompetencji wychowawczych rodziców w 
zakresie udzielania pomocy uczniom z problemami 
rozwojowymi i życiowymi, rozwiązywanie konfliktów, 
podejmowania interwencji profilaktycznych, reagowania w 
sytuacjach kryzysowych. Zakładane rezultaty: 116 uczniów 
klas I przeszkolonych w zakresie odpowiedzialności 
prawnej nieletnich, wzrost poziomu wiedzy prawnej 
uczniów, 115 uczniów klas II objętych szkoleniem w 
zakresie komunikacji interpersonalnej co skutkuje 
spadkiem liczby zdarzeń wynikających z eskalacji 
konfliktów rówieśniczych na drodze przemocy i agresji. 
Wzrost umiejętności psychologicznych i społecznych 
uczniów w tym z zakresu przeciwdziałania przemocy, 
rozwiązywania konfliktów  poprzez stosowanie mediacji, 
negocjacji, podejmowanie zachowań asertywnych. Wzrost 
poczucia akceptacji uczniów w społeczności szkolnej. 231 
uczniów klas I i II podwyższy kompetencje w zakresie 
prawidłowego funkcjonowania w środowisku cyfrowym, 
231 uczniów klas I i II nabędzie wiedzę odnośnie ryzyka i 
skutków używania substancji psychoaktywnych. Nastąpi 
wzrost kompetencji wychowawczych rodziców. 

11080,00 8720,00 2360,00 27,5 

4. Gmina Ruciane - Nida Jesteśmy strażnikami 
swojego zdrowia i 
bezpieczeństwa 

Celem programu jest kreowanie zdrowego, bezpiecznego i 
przyjaznego środowiska szkoły poprzez: wzmocnienie 
więzi w grupie rówieśniczej, przestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa, wzrost poczucia własnej wartości, 
popularyzowanie wśród uczniów zasad solidaryzmu 
społecznego i tolerancji wobec innych ludzi, wzrost 

62500,00 50000,00 12500,00 26 



poczucia wiary w siebie i swoje możliwości, zwiększenie 
bezpieczeństwa podczas wypoczynku nad wodą, 
zwiększenie bezpieczeństwa podczas dojazdu rowerem do 
szkoły, zwalczanie otyłości – promowanie zdrowego stylu 
życia oraz zwiększenie zaangażowania uczniów w zajęcia 
wychowania fizycznego poprzez zwiększenie atrakcyjności 
lekcji, zagospodarowanie czasu wolnego – wprowadzenie 
atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu. Zakładane 
rezultaty: zmniejszenie odsetka dzieci u których występuje 
problem nadwagi i otyłości o 10%, nabycie przez uczniów 
wiedzy nt. właściwych nawyków w zakresie zdrowego 
stylu życia, wypracowanie modelu postepowania 
zwiększającego aktywność fizyczną, zwiększenie udziału 
uczniów w zajęciach wychowania fizycznego,  
zniwelowanie wykluczenia społecznego, zmniejszenie 
poziomu agresji i przemocy o 70%, zwiększenie otwartości 
szkoły na współpracę z instytucjami i podmiotami, które 
mogą wspierać działania szkoły w środowisku lokalnym, 
podniesienie świadomości i umiejętności uczniów w 
zakresie prawidłowego funkcjonowania w środowisku 
cyfrowym. 

5. Stowarzyszenie Przyjaciół 
Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Barczewie 

„Jestem miły i kulturalny” Celem realizacji projektu jest zapobieganie niewłaściwym 
zachowaniom uczniów klas IV-VI; agresji, konfliktom, 
cyberprzemocy. Zakładane rezultaty: w szkole zostanie 
opracowany i wdrożony program profilaktyczny dotyczący 
mediacji i negocjacji. Uczniowie klas I-VI wypracują zasady 
zgodnego funkcjonowania w szkole i poza szkołą. 
Uczniowie klas IV-VI opracują kodeksy bezpiecznego i 
zgodnego spędzania czasu z wykorzystaniem kącików 
tematycznych i miejsc relaksacyjnych jakie powstaną 
podczas projektu. Zakłada się, że wszyscy uczniowie będą 
przestrzegać ustalonych zasad. Uczniowie klas IV-VI będą 
uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, na których poznają 
zasady mediacji i negocjacji, które będą stosować. 
Zorganizowany zostanie happening „Miłe słowo na 
Mikołajki”. W szkole zostaną utworzone kąciki i miejsca 
tematyczno-relaksacyjne, z których uczniowie będą 
korzystać w wolnych chwilach podczas pobytu w szkole. 

40195,00 31885,00 8310,00 25,5 

 


