
ZARZĄDZANIE 
PROGRAMAMI 

PROFILAKTYCZNYMI  
W GDYNI (dalej PROJEKT) 

 
 

SPOTKANIE NR 1. ZARYS KONCEPCJI 



ŹRÓDŁO PROJEKTU 

1.  Wypowiedzi specjalistów podczas tworzenia GPPiRPA oraz GPPNiUB 

2.  Wypełnienie zapisów programowych GPPiRPA oraz GPPNiUB 

q  opracowanie procedury opiniowania szkolnych programów 
profilaktycznych,  

q  opracowanie listy kryteriów i wskaźników związanych z oceną 
merytoryczną programów profilaktycznych w szkołach 

q  opracowanie koncepcji ewaluacji związanej z odpowiednią realizacją 
merytoryczną, skutecznością oraz adekwatnością szkolnych programów 
profilaktycznych uzależnienia od alkoholu 



ŹRÓDŁO PROJEKTU 

q  opracowanie jednolitych standardów w zakresie oceny uprawnień osób/
instytucji/podmiotów  realizujących szkolne programy/projekty 
profilaktyczne.  

q  zwiększenie wiedzy o rekomendowanych programach profilaktycznych 
dotyczących uzależnień od alkoholu 

q  efektywna, oparta na wypracowanych standardach alokacja środków 
finansowych z budżetu miasta, przeznaczanych na realizację programów 
profilaktycznych dotyczących uzależnień od alkoholu 

q  opracowanie gdyńskiego programu profilaktyki uzależnień od alkoholu 
oraz podjęcie starań aby uzyskał on miano programu rekomendowanego 
przez PARPA.  



CZAS i SPOSÓB REALIZACJI PROJEKTU 

q  grupa funkcjonuje w miesiącach styczeń – czerwiec 2016 

q  spotkania stałej grupy roboczej (nie więcej niż 8 osób) raz w miesiącu 3-5 
godzin w postaci warsztatowej 

q  rekomendacja: możliwie jak najbardziej stały skład grupy 

q  grupa złożona z osób reprezentujących instytucje kluczowe dla Projektu 

q  możliwość bieżącego konsultowania prac grupy projektowej z zewnętrznymi 
specjalistami 



CELE PROJEKTU 

q  realizacja w gdyńskich szkołach skutecznych i adekwatnych programów 
profilaktycznych w zakresie uzależnień skierowanych do młodzieży szkół 
podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych  

q  realizacja programów profilaktycznych w oparciu o funkcjonujący gdyński 
model zarządzania nimi 

q  zwiększenie skuteczności realizowanych działań poprzez monitorowanie i 
ewaluację realizowanych programów profilaktycznych 

q  racjonalizacja środków finansowych przekazywanych na działania 
profilaktyczne 



PROPONOWANE TEMATY SPOTKAŃ 

STYCZEŃ 2016 – 28.01.2016 

ZEBRANIE OCZEKIWAŃ OSÓB KLUCZOWYCH W ZAKRESIE REALIZOWANEGO 
PROJEKTU 
 

Głównym celem grupy projektowej jest weryfikacja istniejącego, opracowanie 
oraz wdrożenie gdyńskiego modelu zarządzania programami profilaktycznymi w 
szkole w zakresie problemu uzależnień. W tym zakresie oczekuje się, że 
opracowany model będzie: 

 

q  brał pod uwagę perspektywę odbiorcy programów profilaktycznych (uczniów w 
różnym wieku, rodziców, nauczycieli, społeczność lokalną) 

q  brał pod uwagę perspektywę realizatora programu profilaktycznego 

q  wykorzystywał dostępne w Gdyni zasoby instytucjonalne (np. w zakresie 
opiniowania programu profilaktycznego) 

q  możliwy do zastosowania bez względu na poruszany problem (tytoń, alkohol, 
narkotyki, nowe substancje psychoaktywne, e-uzależnienie, inne uzależnienia 
behawioralne) 

 



PROPONOWANE TEMATY SPOTKAŃ 

STYCZEŃ 2016 – 28.01.2016 

 

USTALENIE SKŁADU GRUPY ROBOCZEJ: 
ustalono, że w skład grupy roboczej powinni wejść przedstawiciele poniższych 
instytucji: 

 

q  Wydział Edukacji 

q  MOPS, 

q  GKRPA  

q  Policja,  

q  CDiBS SOCJOGRAM 

q  Pedagog/Psycholog szkolny, 

q  nauczyciel  

q  koordynator profilaktyki uzależnień (OPITU),  

q  poradnia psychologiczno-pedagogiczna 

q  świetlica socjoterapeutyczna, 

q  dyrektor szkoły 



PROPONOWANE TEMATY SPOTKAŃ 

STYCZEŃ 2016 – 28.01.2016 

 

USTALENIE SKŁADU GRUPY ROBOCZEJ c.d. 
 

Ponadto ustalono, że w ramach funkcjonowania grupy projektowej:  

q  zostanie powołane odrębnym zarządzeniem P.M. Gdynia (formułę powołania 
zespołu przygotuje MOPS Gdynia) 

q  koordynatorem grupy jest dr Maciej Dębski (reprezentujący CDiBS SOCJOGRAM 
– zgodnie z umową z dnia 08.04.2015 zawartą z MOPS GDYNIA) 

q  zrealizowane zostaną badania wśród nauczycieli w zakresie problemu 
profilaktyki uzależnień w celu stworzenia diagnozy sytuacji zastanej (jak jest),  

q  mogą zostać zrealizowane badania w innych grupach respondentów (w 
zależności od możliwości finansowych UM Gdynia) 

q  zrealizowane mogą zostać spotkania z przedstawicielami samorządów 
uczniowskich 

q  zrealizowane mogą zostać spotkania z przedstawicielami rady rodziców 



PROPONOWANE TEMATY SPOTKAŃ 

STYCZEŃ 2016 – 28.01.2016 

 

INNE USTALENIA: 
 

q  następne spotkanie zrealizowane zostanie 11 lutego 2016 roku od godziny 10 
do 14 w sali 101 UM Gdynia 

q  tematem następnego spotkania będzie: 

ü  opracowanie szczegółowych zasad funkcjonowania grupy projektowej, w 
tym zaplanowanie działań i tematów na najbliższe 4 miesiące 

ü  przedstawienie metodologii badań wśród nauczycieli, jej korekta oraz 
ostateczny wygląd (wraz z wypracowaniem ścieżki prowadzenia badań 
we współpracy z Wydziałem Edukacji UM Gdynia) 

ü  spisanie i dokonanie kategoryzacji najważniejszych barier w zakresie 
prowadzonych programów profilaktycznych w gdyńskich szkołach ( w tym 
szczegółowa prezentacja obwiązującego modelu zarządzania) 

ü  określenie  głównych składowych procesu zarządzania programami 
profilaktycznymi 



PROPONOWANE TEMATY SPOTKAŃ 

STYCZEŃ 2016 – 28.01.2016 

 

INNE USTALENIA: 
 

q  ustalono, że badania wśród nauczycieli należy przeprowadzić na początku 
marca po przerwie semestralnej, najpóźniej do 21 marca 2016 roku (ze 
względu na święta Wielkiej Nocy) 

q  ustalono, że spotkanie marcowe poświęcone zostanie analizie wyników 
zebranych danych   

q  Wydział Edukacji dostarczy jak najszybciej jest to możliwe szczegółowych 
danych w zakresie realizowanych programów profilaktycznych w gdyńskich 
szkołach – ZAPYTUJĘ W PREZENTACJI CZY MOŻEMY LICZYĆ ZE STRONY 
WYDZIAŁU NA KRÓTKIE OPRACOWANIE W STYLU…. I CO Z TEGO WYNIKA? CZYLI 
WIDZIAŁBYM Z JEDNEJ STRONY PRZESŁANIE MATERIAŁU, ALE Z DRUGIEJ JAKIEŚ 
PODSUMOWANIE I WNIOSKI 



PROPONOWANE TEMATY SPOTKAŃ – DO KONSULTACJI 

KWIECIEŃ 2016 

•  WYPRACOWANIE ŚCIEŻKI ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI PROFILAKTYCZNYMI W 
GDYŃSKICH SZKOŁACH Z UWZGLĘDNIENIEM ZAPLECZA INSTYTUCJONALNEGO 
DOSTEPNEGO W GDYNI 

 

MAJ 2016 

•  PRZYGOTOWANIE NARZĘDZI WSPIERAJĄCYCH POSZCZEGÓLNE ETAPY ZWIĄZANE 
Z ZARZĄDZANIEM PROGRAMAMI PROFILAKTYCZNYMI (NP. LISTA WSKAŹNIKÓW 
SKUTECZNOŚCI DOBREGO PROGRAMU, KRYTERIA DLA INSTYTUCJI 
PROWADZĄCYCH PROGRAMY PROFILAKTYCZNE I INNE) 

 

CZERWIEC 2016 

•  EDUKACJA PRZEDSTAWICIELI INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH W PROCES 
ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI PROFILAKTYCZNYMI 

 


