Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w województwie dolnośląskim w roku 2016
w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

L.P.

Gmina / Stowarzyszenie

Nazwa projektu:

Cel projektu i zamierzony
efekt projektu

1.

Gmina Wrocław

„Jedz zdrowo i
kolorowo, a poczujesz
się komfortowo”

Zwiększenie wiedzy dotyczącej
zdrowego żywienia, zbilansowanej
diety, różnych form aktywności
fizycznej, właściwych zachowań
konsumenckich. Umiejętność
utrzymania zdrowia i kondycji
fizycznej, ze szczególnym
uwzględnieniem odpowiedzialności
indywidualnej i zbiorowej
dotyczącej świadomego wyboru.
Współpraca całej społeczności
szkolnej poprzez warsztaty
edukacyjne łączące teorię z
praktyką, spotkania ze
specjalistami w zakresie zdrowego
żywienia i aktywności fizycznej.
Zwiększenia świadomości oraz
umiejętności dotyczących
zdrowego żywienia.

2.

Stowarzyszenie
„Jeden hejt- milion
"Inicjatywa Samorządowa nieszczęść”
Razem" Wołów

Zapobieganie hejtom w internecie.
Profilaktyka agresji i przemocy, w
tym cyberprzemocy, kształtowanie
umiejętności w zakresie
prawidłowego funkcjonowania
szkoły w środowisku cyfrowym, w
szczególności w środowisku tzw.
nowych mediów.

Wartość
projektu

47 500,00

51 200,00

Wartość
dotacji

42 275,00

41 200,00

Środki
własne

Uzyskane
punkty

5 225,00

24

2 400,00

20

3.

4.

Gmina Wałbrzych

Gmina Czernica

„Przepis na zdrowego
ucznia”

„W Czernicy zdrowo
jemy- zdrowo żyjemy.
Działania wdrażające
zasady prawidłowego
żywienia wśród uczniów,
ich rodziców i
pracowników Publicznego
Gimnazjum nr 1 w
Czernicy”

5.

6.

Bolesławiec,
Gmina Miejska

Gmina Wińsko

„Dbam o zdrowiejestem fit”

„Do zdrowia start”

Wyposażenie uczniów w
podstawową wiedzę nt. zdrowia
oraz zasad dbania o nie.
Nauczenie dzieci racjonalnego
podejścia do dbania o swój
organizm, wyeliminowanie
szkodliwych mitów pokutujących w
społeczeństwie.
Promowanie zdrowego stylu życia
w szkole i poza nią. Zachęcenie do
podejmowania aktywnego
spędzania czasu wolnego.
Wdrażanie zasad prawidłowego
żywienia wśród całej społeczności
szkolnej.Wprowadzenie zasad
zdrowego i prawidłowego żywienia
oraz kształtowanie postaw
prozdrowotnych i prospołecznych.
Zwiększenie kompetencji
nauczycieli, personelu kuchni,
rodziców, lokalnej społeczności w
zakresie prawidłowego żywienia.
Zmiana podejścia i przyzwyczajeń
w zakresie żywienia.
Promocja zdrowego stylu życia
poprzez edukację uczniów,
rodziców i nauczycieli w zakresie
żywienia, stworzenie uczniom
możliwości rozwijania
różnorodnych form aktywności
fizycznej. Wzrost wiedzy nt.
zdrowego odżywiania nt. przyczyn
stresu i sposobów radzenia sobie z
nim. Nabycie prawidłowych
nawyków dbania o swoje zdrowie.
Stałe uświadamianie dzieci i
młodzież jak zdrowo się odżywiać i
żyć aktywnie. Podniesienie

9 600,00

8 600,00

1000,00

19

18 865,00

16 100,00

2000,00

18

28 260,00

21 760,00

3 300,00

18

7.

8.

ZHP Chorągiew
Dolnośląska Hufiec
Bierutów

Fundacja dla
Wolontariatu
os. XXV- lecia Bielawa

„Szkoła bezpieczna i
przyjazna – mamy na
nią pomysł”

„Klub Wolontariusza w
Społecznej”

poczucia własnej wartości wśród
młodzieży, zwiększenie wiedzy
rodziców i nauczycieli w zakresie
zdrowego stylu życia.Wzrost
poziomu wiedzy przez rodziców i
uczniów nt. sposobów zdrowego
odżywiania i ukształtowanie
właściwych nawyków
żywieniowych. Wzrost wiedzy o
zdrowych produktach dostępnych
na rynku. Umiejętność
przygotowania zdrowego posiłku.
Podniesieni kompetencji
nauczycieli, rodziców i dzieci w
zakresie edukacji zdrowotnej.
Zwiększenie skuteczności działań
wychowawczych i profilaktycznych
na rzecz bezpieczeństwa dzieci i
młodzieży oraz tworzenia
przyjaznego środowiska w szkołach
i placówkach województwa
dolnośląskiego. Zwiększenie liczby
działań na rzecz bezpiecznego i
przyjaznego środowiska szkoły.
Zwiększenie poczucia akceptacji
uczniów i wychowanków w
społeczności szkoły. Zmniejszenie
zjawiska wykluczenia społecznego.
Ustabilizowanie trendów do
zmniejszania zjawiska agresji i
przemocy. Realizacja projektu da
impuls do działań w zakresie
zwiększenia aktywności szkół oraz
zaangażowania całego środowiska
lokalnego.
Powołanie klubu wolontariatu,
przeszkolenie ok.100 wolontariuszy
pracującej na rzecz lokalnej

31 830,00

26 910,00

4 920,00

18

34 100,00

30 630,00

3 470,00

17

społeczności. Zwiększenie
zaangażowania i postawy
prospołeczne oraz współpracy z
najbliższym otoczeniem. Wzrost
kompetencji społecznych.
Nawiązanie pozytywnych relacji
uczniów, rodziców i nauczycieli z
najbliższym otoczeniem.

19 150,00

17 150,00

2 000,00

14

