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Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej edycji projektu profilaktycznego „Razem Raźniej”, 
którego celem jest wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów i zapobieganie problemom 
zdrowia psychicznego oraz ryzykownym zachowaniom młodzieży. 

Na początek kilka słów Projekcie Razem Raźniej 2020/2021 
Z uwagi na sytuację epidemiczną uniemożliwiającą bezpośredni kontakt i bliskie spotkania 

młodzieży stanowiące do tej pory trzon działań podejmowanych w ramach Miejskiego Programu 
Profilaktyki Rówieśniczej, od 2020 roku formuła musiała ulec zmianie. W związku z powyższym, 
koncepcja działań opracowanych na rok szkolny 2020/2021 została dostosowana zarówno w formie, 
jak i treści do wyzwań jakie postawiła przed nami pandemia. Hasło przewodnie tegorocznej edycji 
MPPR brzmiało “Razem Raźniej”. 
Koncepcja pracy, wychodząca z założenia, że w okresie dojrzewania nastolatkowie preferują lokację 
autorytetu i poszukują wsparcia przede wszystkim wśród rówieśników, opierała się z założenia na 
tworzonych grupach, które oferowały wzajemną pomoc w określonych obszarach np. izolacja 
związana z pandemią. Grupy te, oparte na zasadzie dobrowolności uczestnictwa, składać się miały  
z uczniów skupionych wokół nastoletnich liderów i pracować pod opieką zgłoszonych do projektu 
nauczycieli. Program skierowany był do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół 
ponadpodstawowych. 
W celu zdiagnozowania obszarów tematycznych i problemowych, wokół których ogniskować się 
miały działania grup, utworzone zostało narzędzie diagnostyczne, dedykowane młodym ludziom, 
które umożliwiło określenie punktów krytycznych, wymagających wsparcia. Chcieliśmy poznać 
również zdanie pracowników pedagogicznych pracujących na co dzień z młodzieżą, dlatego oni 
również zostali poproszeni o przedstawienie swoich spostrzeżeń dotyczących obserwowanych 
problemów uczniów, wymagających pracy w ramach grup rówieśniczych. 
Obydwie ankiety zostały przygotowane przez zespół koordynatorów projektu „Razem Raźniej”  
i przeprowadzone w grudniu 2020 i styczniu 2021 roku. W lutym 2020 r. do wszystkich szkół miasta 
Katowice został przesłany opracowany przez zespół raport z badań z wnioskami i rekomendacjami 
oraz zaproszenie do udziału w projekcie dla chętnych szkół. Do udziału w projekcie zgłosili się 
nauczyciele z 23 placówek. 
W okresie od marca do czerwca br. odbyło się 6 spotkań z nauczycielami, które organizowali 
koordynatorzy projektu „Razem Raźniej”, a odbywały się one na platformie MS Teams.  
W czasie spotkań przeprowadzane były krótkie szkolenia/ warsztaty zgodnie z zapotrzebowaniem 
zgłaszanym przez uczestników, omawiane problemy pojawiające się na bieżąco w szkołach oraz czas 
na wymianę doświadczeń i dzielenie się pomysłami do pracy z młodzieżą. Od marca na potrzeby 
projektu utworzone zostało narzędzie interaktywne: Padlet miejsce na wymianę materiałów 
(https://padlet.com/joanna_gwozdz/m1dv068avteiitzg) gdzie koordynatorzy zamieszczali dla 
uczestników przydatne pomoce i materiały do pracy z uczniami. W maju, w związku z ogłoszoną 
informacją o powrocie uczniów do nauki stacjonarnej, koordynatorzy przygotowali prezentacje  
i materiały dla nauczycieli i rodziców dot. wsparcia dzieci i młodzieży w powrocie do szkoły.   
Przed każdym spotkaniem z nauczycielami zespół koordynatorów spotykał się na tzw. spotkaniach 
roboczych, na którym opracowywane były pomysły, dzielimy się zadaniami, natomiast po spotkaniu  
z nauczycielami każdorazowo wysyłane są do nich materiały ze spotkania, np. prezentacja, w oparciu 
o którą prowadzone było szkolenie plus np. dodatkowe linki, informacje o szkoleniach. 
Wyniki ewaluacji wskazały na potrzebę kontynuowania projektu w roku szkolnym 2021/2022. 

https://padlet.com/joanna_gwozdz/m1dv068avteiitzg


Razem Raźniej w trosce o zdrowie psychiczne naszej młodzieży 

„Dla nikogo nie jest ani za wcześnie, ani za późno zacząć troszczyć się o zdrowie swej duszy.”  
(Epikur) 

 

Ochrona zdrowia psychicznego młodych ludzi jest inwestycją na przyszłość. Tak brzmi nadrzędna 
myśl tegorocznego Miejskiego Programu Profilaktyki Rówieśniczej miasta Katowice. Celem 
promocji, świadomości i ochrony zdrowia jest nie tylko aktualne wzmocnienie zdrowia i dobrostanu 
dzieci i młodzieży, ale także dbanie o ich zdrowie i kondycję w przyszłości jako osób dorosłych. 
Wczesne lata życia mają wielki wpływ na zdrowie psychiczne oraz dobre funkcjonowanie 
poznawcze, emocjonalne i społeczne każdego człowieka. Dobre zdrowie psychiczne w okresie 
wczesnej młodości jest warunkiem optymalnego rozwoju, efektywnego uczenia się, budowania 
satysfakcjonujących relacji z ludźmi, dbania o własne zdrowie fizyczne i samodzielnego radzenia 
sobie w życiu.. Miejsca, w których żyjemy, uczymy się, pracujemy czy odpoczywamy, odgrywają 
kluczową rolę w utrzymaniu i doskonaleniu naszego zdrowia psychicznego oraz przeciwdziałaniu 
jego zaburzeniom. Stąd też szkoła stanowi istotne miejsce do promocji zdrowia psychicznego,  
a świadomość i kompetencje rodziców i nauczycieli są kluczowym i nieodzownym czynnikiem 
wspierającym dobrostan psychiczny młodych ludzi.  

Działania w roku szkolnym 2021/2022 będą obejmowały trzy moduły: 

1. Akcja informacyjna dot. promocji zdrowia psychicznego poprzez opracowanie i szerokie 
udostępnienie plakatów i ulotek skierowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli. 
1.1. Opracowanie przez zespół koordynatorów plakatów i ulotek, zawierających treści 

wzmacniające kompetencje i podnoszące świadomość. 
1.2. Przekazanie do szkół plakatów w wersjach wydruków i elektronicznej,  celem szerokiego 

rozpropagowania.  
1.3. Udostępnienie przez szkoły treści plakatów za pośrednictwem wszystkich dostępnych 

kanałów informacyjnych (tablice informacyjne, strony www, profile w mediach 
społecznościowych, dzienniki elektroniczne, itp.)     

2. Organizacja zajęć z uczniami, rodzicami i nauczycielami mające na celu wspieranie kondycji 
psychicznej dzieci i młodzieży. 
2.1. Opracowanie przez zespół koordynatorów scenariuszy zajęć/warsztatów dla trzech grup 

docelowych:  
2.1.1. Dla Uczniów - „Uważni i odważni”; Cele:  
● Promowanie zdrowych postaw w zakresie samoobserwacji kondycji psychicznej, 
● Normalizowanie troski o własne zdrowie psychiczne, 
● Rozwijanie kompetencji w zakresie poszukiwania wsparcia w kryzysach zdrowia 

psychicznego. 
2.1.2. Dla Nauczycieli - „Uważni, odważni i kompetentni”; Cele:  
● Promowanie zdrowych postaw w zakresie samoobserwacji kondycji psychicznej, 
● Normalizowanie troski o zdrowie psychiczne własne i uczniów, 
● Rozwijanie kompetencji w zakresie uważności na potrzeby uczniów i poszukiwania 

wsparcia w sytuacjach trudnych związanych z kryzysami zdrowia psychicznego. 
2.1.3. Dla Rodziców - „Uważni, odważni i świadomi”; Cele:  
● Promowanie zdrowych postaw w zakresie samoobserwacji kondycji psychicznej swojej i 

dzieci, 
● Normalizowanie troski o zdrowie psychiczne własne i swoich dzieci, 
● Rozwijanie kompetencji w zakresie uważności na potrzeby swoich dzieci i poszukiwania 

wsparcia w sytuacjach trudnych związanych z kryzysami zdrowia psychicznego. 



2.2. Zajęcia realizowane będą przez koordynatorów projektu w wyznaczonych terminach na 
terenie Pałacu Młodzieży. Zapisy poprzez udostępnione w terminie późniejszym linki dla 
grup ok. 30 -32 osób.  

3. Zachęcenie szkół do realizacji na terenie swoich placówek działań promujących wśród 
młodzieży świadomość zdrowia i zachęcających do aktywności wzmacniających dobrostan 
psychiczny uczniów. 
3.1. Organizacja na terenie szkół wydarzeń/działań promujących świadomość i wzmacnianie 

zdrowia psychicznego młodych ludzi, np.: konkursy, happeningi, warsztaty, akcje 
informacyjne, itp.  

3.2. Zaprezentowanie w przestrzeni miejskiej relacji z przeprowadzonych działań, 
zaprezentowanie ewentualnych zapisów, wytworów itp. podczas planowanego w czerwcu 
2022 Święta Profilaktyki. [Szczegółowe informacje dot. Święta Profilaktyki przekazane 
zostaną do szkół w późniejszym terminie]. 

Plakaty i ulotki w wersji elektronicznej i papierowej oraz propozycje terminów 
warsztatów dla uczniów i nauczycieli wraz z linkami do zgłoszeń zostaną przekazane 
do szkół w lutym br. 
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