
 

 

OFERTA ZAJĘĆ Z PROFILAKTYKI ZDROWIA PSYCHICZNEGO 

Zajęcia z profilaktyki uniwersalnej, selektywnej oraz wskazującej , zdrowia psychicznego będą 

prowadzone w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych w ramach projektu: 

„Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla 

mieszkańców Będzina, Dąbrowy Górniczej, Mysłowic i Sosnowca”.  

Celem działań profilaktycznych jest wzmocnienie zdrowia psychicznego oraz ograniczenie pojawiania 

się problemów z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w środowiskach lokalnych. 

Termin: Zajęcia będą prowadzone w trakcie trwania roku szkolnego z wyłączeniem wakacji letnich 

oraz ferii zimowych w terminie od 01.09.2021r. do 30.06.2023r. z możliwością przedłużenia realizacji 

do końca października 2023r. 

Adresaci: Projekt adresowany jest do dzieci poniżej 7 roku życia, dzieci i młodzieży objętej 

obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki, uczniów szkół ponadpodstawowych, jednak nie później 

niż do ukończenia 21 roku życia oraz do rodziców lub opiekunów prawnych dzieci i młodzieży. 

Założenia:  

Działania profilaktyczne prowadzone będą na trzech poziomach: 

● UNIWERSALNYM dla SP: klasy 7-8/rady pedagogiczne/rodzice/specjaliści  

● SELEKTYWNYM dla szkół ogólnokształcących z terenu Sosnowca, Będzina, Dąbrowy Górniczej oraz 

Mysłowic  

● WSKAZUJĄCYM dla szkół ogólnokształcących z terenu Sosnowca, Będzina, Dąbrowy Górniczej oraz 

Mysłowic  

Wsparciem w ramach profilaktyki uniwersalnej będzie objętych w sumie 88 szkół podstawowych 

oraz 19 szkół ogólnokształcących. Dzięki warsztatom nauczyciele i wychowawcy będą lepiej 

przygotowani do reagowania na niepokojące objawy wskazujące na kryzysy, Rodzice/Opiekunowie 

prawni wzmocnią swoje umiejętności wychowawcze w zakresie budowania porozumienia z dzieckiem 

i wspierania go w osiąganiu celów, zaś dzieci i młodzież będą miały większą świadomość potrzeb i 

możliwości korzystania z profesjonalnego wsparcia w kryzysach. Specjaliści/pracownicy 

JST/MOPS/POZ będą mogli nauczyć się rozpoznawać i umiejętnie reagować na sytuacje 

przedkryzysowe u dzieci i młodzieży .  

Profilaktyką selektywną zostaną objęte szkoły ogólnokształcące. Wsparcie rówieśnicze jest ważne 

dla uczniów, którzy mogą mieć myśli i tendencje do "S"; samookaleczać się lub mieć zaburzenia 

odżywiania. W co najmniej połowie liceów prowadzonych przez JST (9) zostanie wdrożony system 

peer support. Celem sieci peer support jest tworzenie wsparcia rówieśniczego dla nauczycieli i 

uczniów. Zaplanowane są także superwizje dla nauczycieli.  

Wsparciem w ramach profilaktyki wskazującej zostaną objęci pacjenci Oddziału Dziennego w ŚCZD 

po zakończonym cyklu terapii grupowej jako uzupełnienie/ podtrzymanie oddziaływań 



terapeutycznych. Zajęcia warsztatowe z profilaktyki wskazującej prowadzone będą w nie mniej niż 4 

grupach liczących około  15 osób w okresie trwania projektu.  

Zasoby: Zadanie będzie realizowane przez Zespół ds. profilaktyki , który skoordynuje prowadzenie 

profilaktyki w miastach, będzie wspierał merytorycznie instytucje w  społeczności lokalnej oraz 

współpracował z nimi na rzecz ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. W skład zespołu ds. 

profilaktyki wchodzą Koordynator profilaktyki oraz Trenerzy posiadający odpowiednie kwalifikacje 

oraz długoletnie doświadczenie z zakresu pracy z dziećmi doświadczającymi kryzysu psychicznego.  

 

Dane do kontaktu: 

Iwona Szmajduch-Pyzik- Koordynator Profilaktyki 

Tel- 796485028 

Mail- profilaktyka@centrum-pediatrii.com.pl 

 

 

 


