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OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ

„RAZEM BEZPIECZNIEJ”

Informacje o konkursie.
•Podstawowym założeniem rządowego programu „Razem bezpieczniej” w

obszarze „Szkoła” jest ograniczenie zachowań aspołecznych wśród młodzieży.

•Konkurs przebiegał w dwóch etapach: pierwszy na szczeblu wojewódzkim, drugi

natomiast w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

•W dniu 7 lutego 2013 roku w MSW odbyło się posiedzenie Zespołu

wspierającego koordynację rządowego programu ograniczania przestępczości i

aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, działającego na podstawie

Uchwały Nr 218/2006 Rady Ministrów (z póź. zm.)

•W dniu 13 lutego 2013r dokonano oceny poszczególnych projektów.

•5 marca na stronie MSW ukazała się lista rankingowa z programami, które

otrzymają dofinansowanie, a wśród zwycięskich projektów znalazł się także:

Program „Wiem, więc jestem bezpieczny w świecie realnym i wirtualnym”

autorstwa Magdaleny Korzeniowskiej i Alicji Krzak-Gliwy.

Program będzie realizowany w roku 2013 na terenie gminy Kluczbork.



Adresaci programu 
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REALNYM I WIRTUALNYM

 Bezpośrednimi beneficjentami programu są uczniowie 

szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych 

w gminie Kluczbork. 

 Pośrednim beneficjentami są  rodzice i  nauczyciele, którzy 

aktywnie wspierają nastolatka  w procesie socjalizacji.
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Partnerami projektu będą następujące instytucje:

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kluczborku,

 Sąd Rejonowy w Kluczborku-zespół Kuratorów,

 Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku,

 Szkoły Gimnazjalne i Ponadgimnazjalne Gminy Kluczbork,

 Organy Prowadzące Szkoły Gminne,

 Powiat Kluczborski,

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku



Założenia programu

Wiem więc jestem bezpieczny w świecie realnym i 

wirtualnym

 Zadania realizowane będą na kilku płaszczyznach tak,

aby objęły swym zasięgiem bezpieczeństwo w wymiarze

psychiczny i fizyczny. Zaplanowane działania mają

przyczynić się do zaktywizowania młodzieży tak, by sama

potrafiła skutecznie bronić się przed szkolnymi i

pozaszkolnymi oprawcami.



Wiem, więc jestem bezpieczny w świecie realnym i 

wirtualnym

 Jednym z elementów działań zawartych w projekcie jest
przeszkolenie psychologów szkolnych do prowadzenie
psychoedukacji w zakresie różnicowania zachowań seksualnych
rozwojowych i patologicznych u dziecka, a także sposobów
udzielania wsparcia dziecku jako ofierze.

 Zajęcia edukacyjne będą obejmowały całe środowisko szkolne i
poza szkolne, czyli uczniów, nauczycieli i rodziców, co pozwoli
w sposób zintegrowany zająć stanowisko wobec przemocy.

 Projekt zakłada stworzenie bazy dydaktycznej w postaci książek,
które będą dostępne dla młodzieży oraz ich rodziców.



 warsztatów edukacyjnych nt. źródła powstawania przemocy i sposobów

radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych oraz umiejętności skutecznego

komunikowania się, zespołowego podejmowania decyzji oraz radzenia sobie

z przemocą,

 konsultacji indywidualnych z psychologiem ma terenie PPP w Kluczborku,

 warsztatów „Trening pewności siebie” dzięki któremu młodzież będzie

mogła nauczyć się jak zachować pewność siebie w kontaktach z

rówieśnikami, nie reagować na zaczepki itp.

 poznania alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

W ramach projektu Wiem, więc jestem bezpieczny w świecie 

realnym i wirtualnym młodzież będzie mogła skorzystać z 

następującej formy  pomocy oraz wsparcia:



 Opublikowanie na stronie internetowej Poradni Psychologicznej-Pedagogicznej

informacji na temat projektu oraz poinformowanie o nim lokalnych mediów.

 Ogłoszenie otwartych konkursów pt. „Wiem, więc jestem bezpieczny w

świecie realnym i wirtualnym” dla uczniów szkół gimnazjalnych i

ponadgimnazjalnych.

 Zaproszenie pedagogów, nauczycieli na zajęcia warsztatowe „Twój uczeń-

ofiara przemocy”

 Zorganizowanie specjalistycznego kursu dla psychologów pt. „Diagnoza,

wsparcie dziecka i jego rodziny po chronicznej traumie, w tym po przemocy

seksualnej”

Szczegółowy harmonogram realizacji 

programu. Etap pierwszy.



Wiem, więc jestem bezpieczny w świecie 

realnym i wirtualnym

 Na stronie internetowej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej będą systematycznie zamieszczane

informacje na temat realizacji projektu.


