
Załącznik 1

Lista projektów rekomendowanych przez Wojewódzki Zespół Koordynujący Realizację Programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” 

do finansowania w ramach Programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w roku 2015.

l.p. Nazwa oferenta
Nazwa zadania publicznego 

(nazwa projektu)
typ oferenta

liczba 

punktów

 wnioskowana 

kwota 

dofinasowania 

proponowana 

kwota dotacji
Krótki opis zadania

1 Gmina Brzeg  „Rowerem po zdrowie” gmina 99 19 100,00 zł 19 100,00 zł 

Projekt ukierunkowany na organizowanie i 

wspieranie działań służących promocji zdrowego 

stylu życia oraz edukacji dla bezpieczeństwa poprzez 

min.: stworzenie ogródka przedszkolnego, realizację 

projektu „Przedszkolak uczestnikiem ruchu 

drogowego” (wspólnie z KPP w Brzegu), rajdy 

rowerowe, spacery i wycieczki familijne, festyn 

rodzinny, utworzenie miasteczka ruchu drogowego. 

Projekt skierowany do dzieci i ich rodzin, a także 

nauczycieli i pracowników przedszkola. W działania 

zaangażowana będzie również społeczność lokalna.

2 Miasto Opole
 „Mamo, tato zróbmy to 

razem”
gmina 98 11 600,00 zł 11 600,00 zł 

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: warsztaty i 

profilaktyczne spektakle teatralne, warsztaty 

psychoedukacyjne dla dzieci i rodziców, wykłady i 

warsztaty kulinarne, dietetyczne prowadzone przez 

specjalistów, zajęcia sportowo-rekreacyjne. W 

projekcie udział wezmą dzieci i uczniowie Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Opolu wraz z 

rodzicami i nauczycielami.

3 Miasto Opole
 „Edukacja to kreacja – 

szkolna fabryka pasji”
powiat 97 54 424,30 zł 54 424,30 zł 

Projekt ukierunkowany na zagospodarowanie czasu 

wolnego dzieci i młodzieży, ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na rozwijanie ich pasji i 

zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych 

i pozaszkolnych, przeciwdziałanie używaniu 
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substancji psychoaktywnych oraz profilaktykę 

uzależnienia od gier komputerowych, Internetu, 

hazardu, rozwijaniu profilaktyki rówieśniczej oraz 

bezpiecznego korzystania z nowych mediów. W 

ramach projektu planuje się zorganizować zajęcia 

fotograficzne, podchody logiczne, zajęcia ruchowe, a 

także warsztaty językowe, graficzne, taneczne, k 

przeciwko zachowaniom niebezpiecznym, kurs 

zarządzania projektem, warsztaty ekologiczne oraz 

debatę oksfordzką. Jednym z produktów projektu 

będzie stworzona przez jego uczestników kampania 

reklamowa przeciwko zachowaniom niebezpiecznym. 

Projekt skierowany do uczniów gimnazjum i szkół 

ponadgimnazjalnych miasta Opola. 

4

Stowarzyszenie 

Aktywnej Pomocy 

Rodzinie 

"Alternatywa" - 

S.A.P.R.A

"M@RCHEWKOWE POLE - 

Laboratoria 

psychoprofilaktyki".

stowarzyszenie 97 24 500,00 zł 24 500,00 zł 

Projekt ukierunkowany na promowanie zdrowego 

stylu życia, przeciwdziałanie uzależnieniom 

chemicznym i behawioralnym oraz promowanie 

bezpieczeństwa w sieci. Projekt zakłada działania w 

zakresie profilaktyki uniwersalnej oraz selektywnej 

min. zajęcia socjoterapeutyczne, warsztaty dla 

uczniów i rodziców, happeningi, larpy, piknik 

rodzinny szkolenia rad pedagogicznych. Działania 

skierowane do uczniów i ich rodziców oraz 

nauczycieli szkół ponadpodstawowych z terenu 

powiatu prudnickiego.

5
Fundacja Błękitny 

Motyl
 „Twórcza integracja” fundacja 96 17 260,40 zł 17 260,40 zł 

Projekt ukierunkowany na zagospodarowanie czasu 

wolnego dzieci i młodzieży, ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na rozwijanie ich pasji i 

zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych 

i pozaszkolnych. Działania skierowane do dzieci i 

uczniów przedszkoli i szkół integracyjnych: warsztaty 

artystyczne i zajęcia plastyczne, zajęcia 

umuzykalniające ze specjalistami i artystami. W 

projekcie przewidziano wydanie publikacji 

zawierającej scenariusze zajęć. Do udziału w 

projekcie zaangażowanych będzie wielu partnerów.

6 Miasto Opole
 „Otworzy się przede mną 

świat”
gmina 93 33 850,00 zł 33 850,00 zł 

Działania wychowawczo-artystyczne i profilaktyczne 

skierowane do uczniów szkół podstawowych, 

gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz ich 

rodziców i nauczycieli z placówek miasta Opola. 

Projekt zakłada organizację warsztatów i wydarzeń 
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muzycznych, tanecznych plastycznych, spektakli, 

koncertów, paneli dyskusyjnych i prezentacji 

powarsztatowych.

7 Gmina Cisek
 „Bezpiecznie przez sport po 

zdrowie”
gmina 93 30 466,38 zł 30 466,38 zł 

Projekt ukierunkowany na promowanie zdrowego 

stylu życia poprze realizację programów 

prozdrowotnych, spotkań i warsztatów dla uczniów i 

rodziców w zakresie zdrowego odżywiania, 

wprowadzenia działań doraźnych i długofalowych w 

zakresie promocji aktywności fizycznej, w tym 

organizację cyklicznych imprez sportowo-

rekreacyjnych. Projekt zakłada również zajęcia na  

basenie i lodowisku oraz spektakle teatralne i 

projekcje kinowe. Projekt skierowany do uczniów 

Szkoły Podstawowej w Landzmierzu, ich rodziców i 

nauczycieli. 

8
Chorągiew Opolska 

ZHP Hufiec Brzeg
 „Przyjazna Zadyma” stowarzyszenie 93 28 500,00 zł 28 500,00 zł 

Projekt ukierunkowany na przeciwdziałanie używaniu 

substancji psychoaktywnych oraz profilaktykę 

uzależnienia od gier komputerowych, Internetu, 

hazardu, zagospodarowanie czasu wolnego i 

rozwijanie pasji i zainteresowań poprzez min. zajęcia 

artystyczne, wokalne i ruchowe. Uczestnicy projektu 

wezmą udział w obozie adaptacyjnym i kursie 

wspinaczki oraz udział w Przystanku PaT. Działania 

skierowane do uczniów gimnazjum pochodzących z 

rodzin o niskim statusie materialnym, w większości z 

terenów wiejskich (po PGR-owskich).

9 Gmina Olesno
„Aktywny i zdrowy 

przedszkolak”
gmina 92 13 994,00 zł 13 366,92 zł 

Celem projektu jest promowanie zdrowego stylu 

życia w zakresie: diety, aktywności fizycznej i 

zagospodarowania czasu wolnego w placówce i w 

czasie wolnym. Projekt skierowany do dzieci i ich 

rodziców, a także nauczycieli i pracowników 

wszystkich 10 przedszkoli w gminie Olesno. W 

działania zaangażowana będzie również społeczność 

lokalna. 

 SUMA: 233 695,08 zł 233 068,00 zł 


