
 

 

 

ZADANIA REALIZOWANE  PRZEZ STOWARZYSZENIE WSPIERANIA 

INICJATYW ROZWOJOWYCH 

„PORTA” 

WE WSPÓŁPRACY Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ 

(2003r.-2014r.) 

 

 

I. Gmina Miejska Słupsk 

 

-„Bez nałogów”(2003r.- 2013r.) 

Program edukacyjno-profilaktyczny w zakresie przeciwdziałania narkomanii, którego celem 

było wyrobienie właściwych postaw wśród uczniów wobec agresji i nałogów. 

Program realizowany był jedenastokrotnie wśród uczniów ostatniego rocznika SP-3                  

(ok.1500 beneficjentów). 

Dotacja na realizację zadań wyniosła 17163 zł (2003r. -853zł; 2004r.- 800 zł; 2005r.- 1100 

zł; 2006r.- 1100 zł; 2007r.-1760 zł; 2008r.- 2150 zł; 2009r. 2200 zł; 2010r.- 1000 zł; 2011r.- 

2500 zł; 2012r.- 1500 zł; 2013r.- 2200 zł) 

 

„Razem przeciw przemocy” (2004) 

 Program edukacyjno- profilaktyczny skierowany do 130 uczniów sześciu klas pierwszych       

Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupsku, mający na celu kształtowanie właściwych postaw 

wobec agresji. W ramach programu zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjno- 

profilaktyczne związane z nauką nawiązywania przez dzieci właściwych relacji  

z rówieśnikami, komunikacji werbalnej, pozawerbalnej oraz kontrolowania agresji. 

Program realizowany był w 2004 r. Dotacja wyniosła 1500 zł. 

 

„I Ty możesz zostać ekologiem” (2004) 

Program skierowany do uczniów klas IV-VI SP-3 (ok. 370 uczniów) w Słupsku, którego 

celem było kształtowanie proekologicznych postaw uczniów, utrwalanie nawyku segregacji 

odpadów, popularyzowanie pozytywnych zachowań wobec środowiska. 

Program został zrealizowany w  2004r. Dotacja wyniosła 1500 zł. 

 

„Człowiek zdrowy jest szczęśliwy i wesoły” (2005) 

Program edukacyjno- profilaktyczny skierowany do uczniów klas IV-V SP-3 w Słupsku 

(ok. 250 uczniów) mający na celu budzenie i rozwijanie świadomości prozdrowotnej ucznia, 

kształtowanie właściwych postaw wobec problematyki zdrowia, nabycie umiejętności 

podejmowania racjonalnych wyborów  w sprawie używania środków uzależniających, 

budowanie udanych relacji z ludźmi, nauka konstruktywnego rozwiązywania problemów, 

kształtowanie wzorców zdrowego życia i spędzania wolnego czasu, umożliwienie czynnego 

kształtowania właściwych poglądów, opinii i postaw wobec uzależnień, opóźnienie wieku 

inicjacji alkoholowej, uwrażliwienie na szkodliwość środków uzależniających, zachęcenie 

do abstynencji alkoholowej, tytoniowej i narkotykowej oraz ułatwienie współpracy między 

wychowawcami a rodzicami dla podejmowania skutecznej ochrony dzieci przed 

uzależnieniami. 

Program realizowany był w 2005r. Dotacja wyniosła 1650 zł. 

 

 

 



„Smok”(2005) 

Program profilaktyczny „Smok” dotyczący uzależnień i agresji rówieśniczej zrealizowany  

w klasach drugich SP-3 w Słupsku (ok. 130 uczniów). Celem programu było budowanie 

właściwych relacji z rówieśnikami, uczenie  rozwiązywania problemów związanych  

z agresja i przemocą, nauka wyrażania emocji oraz panowania nad nimi. 

Program realizowany był w 2005r. Dotacja wyniosła 1431 zł. 

 

„Nie dajmy się nałogom” (2006) 

Program skierowany do wszystkich klas IV-VI SP- 3 (ok. 250 uczniów) w Słupsku, mający 

na celu: budzenie i rozwijanie aktywności prozdrowotnej ucznia, kształtowanie właściwych 

postaw wobec problematyki zdrowia, nabycie umiejętności podejmowania racjonalnych 

wyborów w sprawie używania środków uzależniających, wzmacnianie obrazu własnej 

osoby, budowanie udanych relacji z ludźmi, naukę konstruktywnego rozwiązywania 

konfliktów, opóźnienie wieku inicjacji alkoholowej, ułatwienie współpracy między 

wychowawcami a rodzicami dla podejmowania skutecznej ochrony dzieci przed 

uzależnieniami, kształtowanie odpowiedzialności za własne zdrowie, uwrażliwienie na 

szkodliwość środków uzależniających, zachęcenie do abstynencji alkoholowej, tytoniowej, 

narkotykowej. Program został zrealizowany w  2006r. Dotacja- 1750 zł. 

 

„Dbamy o czystość środowiska” (2006) 

Jego celem było popularyzowanie pozytywnych zachowań wobec środowiska, których 

owocem było podniesienie świadomości ekologicznej uczniów SP-3 oraz mieszkańców 

Słupska w zakresie ograniczenia ilości odpadów. Program realizowany był w 2006 roku  

ze środków finansowych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

W projekcie wzięli udział wszyscy uczniowie SP-3  w Słupsku (ok. 650 uczniów). Dotacja- 

2776 zł. 

 

„Można żyć inaczej” (2006) 

Program skierowany do 20 uczniów klas IV-VI SP- 3 w Słupsku zagrożonych patologią 

społeczną. Zajęcia profilaktyczne oparte były na: zabawach ruchowych  obniżających 

poziom agresji, grach metodami psychoaktywnymi, technikach dramowych. 

Program realizowany w 2006 r. Dotacja- 2440 zł 

 

„Stawiamy na sport” (2009) 

Projekt adresowany  do uczniów klas IV-VI (ok.375 uczniów) SP-3 w Słupsku oraz 

uczniów słupskich szkół podstawowych biorących udział w  zawodach sportowych 

organizowanych przez SP-3 w Słupsku. Celem projektu było promowanie sportu oraz  

kształtowanie nawyków  i zachowań promujących aktywne formy spędzania wolnego czasu 

poprzez zajęcia sportowo-rekreacyjne. Dotacja 3870 zł;  

 

„W poszukiwaniu kwiatu paproci”(2008) 

Cel projektu było eliminowanie zachowań społecznie nieakceptowanych, poprzez 

budowanie poczucia własnej wartości oraz wykorzystywanie swojego potencjału 

rozwojowego do czerpania  zadowolenia z życia i nawiązywania właściwych relacji  

z otoczeniem. Projekt realizowany w 2008r., skierowany był do wszystkich uczniów klas  

I-VI SP-3 w Słupsku (ok. 700 uczniów).Dotacja wyniosła 3500 zł. 

 

 

 

 



„Świat bez agresji” (2009, 2010) 

Skierowany  w 2009r. do 680 oraz w 2010r. do 675 uczniów klas I-VI SP-3. Celem zadania 

było eliminowanie zachowań społecznie nieakceptowanych poprzez kontrolowanie własnej 

impulsywności; znajomość alternatywnych wobec agresji sposobów zachowania  

i umiejętności ich stosowania oraz rozwój myślenia moralnego. Dotacja 6000 zł  

(2009r.- 3000 zł, 2010r.- 3000zł). 

 

 

„Muzyka bawi- muzyka uczy” (2010, 2012) 

Projekt adresowany  do uczniów klas I-III SP-3 w Słupsku (ok. 750 uczniów łącznie  

w dwóch latach)  oraz uczniów słupskich szkół podstawowych. Celem projektu było 

wzmocnienie u uczniów klas I-III pozytywnego obrazu własnej osoby; wspieranie 

indywidualnych możliwości i talentów, uczenie umiejętności radzenia sobie ze stresem; 

uczenie współodpowiedzialności za odnoszenie sukcesu; wpajanie zdrowej rywalizacji, 

wskazywanie twórczych sposobów spędzania wolnego czasu. Dotacja- 3800 zł  

(2010r.- 1000 zł, 2012r,-2800 zł) 

 

„Komunikacja bez barier”(2011, 2012) 

Projekt  miał na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym. Skierowany do  ok.560 

uczniów klas I-VI Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupsku w 2011r. oraz ok. 600 uczniów  

w 2012r. Jego zadaniem było usprawnienie komunikacji społecznej oraz przeciwdziałanie 

agresji  w szkole i środowisku rówieśniczym dzieci.  Dotacja wyniosła  7500 zł  

(2011r.- 4000 zł, 2012r,-3500 zł)   

 

 

„Nasza przygoda z teatrem” (2014)  

Adresatami zadania byli uczniowie klas I-III SP-3 w Słupsku. Celem projektu było 

wspieranie uzdolnień i zainteresowań teatralnych wśród dzieci oraz kształtowanie zachowań 

promujących twórcze formy spędzania wolnego czasu poprzez zajęcia teatralne. Dotacja- 

2720zł 

 

II. Urząd Marszałkowski Gdańsk 

 

„Wypoczynek  w miejscu zamieszkania” (2006) 

Program  skierowany do ok. 750 uczniów klas I-VI SP-3 w Słupsku. Miał na celu 

zorganizowanie i propagowanie wśród dzieci ( szczególnie z rodzin o niskim statusie 

materialnym oraz zagrożonych patologią) form aktywnego wakacyjnego wypoczynku 

poprzez uczestnictwo w zabawach rekreacyjno-sportowych, wędrówkach, wycieczkach oraz 

innych zajęciach wyrabiających i kształtujących pozytywne cechy charakteru. 

Program został zrealizowany w 2006. Dotacja- 1600 zł. 

 

„Małolat- świadomy,  zdrowy, radosny” (2003) 

Program skierowany do ok. 375 uczniów klas IV-VI SP-3 w Słupsku. Miał na celu 

kształtowanie właściwych- prozdrowotnych i prospołecznych zachowań. Realizowany był  

w 2003r. Dotacja wyniosła 3000 zł.  

 

 

 

 

 



III  Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Wydział Polityki Społecznej 

 

-„Jesteśmy razem”  (2004) 

Programem objęto 25 uczniów klas IV-VI SP-3 w Słupsku. Celem programu była pomoc 

dzieciom ze środowisk niewydolnych wychowawczo poprzez  zorganizowanie dzieciom 

wolnego czasu,  propagowanie zdrowego stylu życia, promowanie pozytywnych form 

zachowań wśród dzieci z problemami emocjonalnymi. 

Program został zrealizowany w  2004r. Dotacja 2.000 zł. 

 

IV. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie: 

"Pod parasolem" (2007) 

Projekt edukacyjno- profilaktyczny "Pod parasolem" skierowany był do uczniów Szkoły 

Podstawowej nr 3 w Słupsku. Miał na celu przeciwdziałanie przemocy w szkole oraz 

środowisku rówieśniczym dzieci. Projekt został wdrożony we wszystkich klasach I- VI, 

wśród ok. 700 uczniów.  Dotacja- 18,950 zł. 

 

„Wiem, umiem, potrafię” (2014) 

Projekt skierowany był do wszystkich uczniów  SP-3 w Słupsku. Celem  projektu było 

podniesienie umiejętności społecznych i przeciwdziałanie zachowaniom aspołecznym wśród 

uczniów SP-3 w Słupsku oraz usprawnienie kompetencji wychowawczych rodziców  

uczniów SP- 3 w Słupsku. Dotacja 28.090zł 

 

 

V. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Pomorski Urząd 

Wojewódzki  w Gdańsku) 

 

„Świadomie i bezpiecznie” (2013) 

Projekt skierowany był do wszystkich uczniów klasach I- VI SP-3 w Słupsku (ok. 621 

uczniów). Celem  jego było eliminowanie zachowań społecznie nieakceptowanych, poprzez 

budowanie poczucia własnej wartości oraz wykorzystywanie swojego potencjału 

rozwojowego do czerpania  zadowolenia z życia i nawiązywania właściwych relacji  

z otoczeniem. Dotacja- 15290 zł. 

 

„Świadomie i bezpiecznie w Szkole Podstawowej Nr 3 w Słupsku” (2014) 

Celem projektu było przeciwdziałanie przemocy oraz stosowania używek w szkole 

 i w środowisku rówieśniczym dzieci, poprzez rozwijanie w dziecku świadomości, 

zbudowanie pozytywnej samooceny oraz ukształtowanie umiejętności w zakresie właściwej 

komunikacji interpersonalnej. Projekt został skierowany do uczniów klas I-VI SP-3  

w Słupsku. Dotacja- 23.340 zł 

 

„Wyjmij rower z piwnicy” (2014) 

Projekt edukacyjno- profilaktyczny skierowany był do uczniów klas I-VI  SP-3 w Słupsku.  

Celem projektu było przeciwdziałanie zachowaniom społecznie nieakceptowanym poprzez 

właściwe zagospodarowanie czasu wolnego uczniów oraz rozwój zainteresowań. W ramach 

projektu odbyła się nauka oraz doskonalenie poruszania się na rowerze uwieńczone 

egzaminem na kartę rowerową, zapoznanie się uczestników programu z rolą zdrowego 

odżywiania  oraz  ruchu  na świeżym powietrzu. Dotacja- 29.152,oo zł. 

 

 


