
NASZ PROGRAM AKCJI SPOŁECZNEJ „SZKOŁA BEZ PRZEMOCY'' 

Rozpoczynamy edycję 
Rusza kolejna, III już edy
cja programu społeczne
go „Szkoła bez przemo
cy". Spodziewamy się, że 
do przystąpi do niej ok. 
7 tys. placówek. Tym ra
zem nasz program chce
my poświęcić szkolnej 
społeczności. 

BOGNA SKARUL 
bogna.skarul@gsZ4.pl 

Chcemy zachęcać szkoły do 
angażowania się i działania 
na dla dobra środowiska. 

Zapraszamy partnerów 
Do udziału w programie, 

oprócz szkół, zapraszamy tak
że samorządy lokalne (mia
sta, powiaty, starostwa i gmi
ny), które po złożeniu dekla
racji uczestnictwa otrzymują 
tytuł Partnera Lokalnego 
Programu. W ubiegłym roku 
szkolnym taki tytuł otrzyma
ło 51 samorządów. Wiemy 
już, że pod naszą inicjatywą 
z naszego regionu podpisały 
się już samorządy z Rewala, 
Stargardu i Szczecina. 

Zaagnażowanie władz sa
morządowych jest bardzo 
istotne, to właśnie one mogą 
pomagać szkołom w lepszym 
oddziaływaniu w środowisku 
lokalnym. 

Jak pomagały rok temu 
W ubiegłych latach to wła

dze samorządowe pomogły 
w organizacji 165 szkoleń 
z mediacji rówieśniczych, a 36 
samorządów wprowadziło 
w szkołach na swoim terenie 
55 dodatkowych etatów dla 
psychologów i pedagogów, 
z kolei 15 samorządów sfi
nansowało w 41 szkołach ba
danie poziomu przemocy 
i agresji. 
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5 czerwca, w ramach II edycji naszego programu, obchodziliśmy w szkołach „Dzień bez przemocy". 

Przystąpienie samorządu 
lokalnego do programu odby
wa się poprzez wypełnienie 
na stronie internetowej 
www.szkolabezprzemocy.pl 
formularza zgłoszeniowego. 
Wypełniając formularz, sa
morządy zamawiają wybrane 
szkolenia dla szkól, dla któ
rych są organem prowadzą
cym. 

Diagnoza szkolna 
Aby otrzymać tytuł Part

nera Lokalnego Programu, 
samorząd powinien sfinanso
wać w szkołach na swoim te
renie dwie z trzech propozy
cji: badanie „Diagnoza Szkol
na", zwiększenie liczby psy
chologów i pedagogów oraz 

szkolenia realizowane przez 
współpracujące z Programem 
organizacje pozarządowe. 

Do 30 września samorządy 
mogą wypełnić na stronie inter
netowej Programu (www.szko-
labezprzemocy.pl, zakładka Sa
morządy) formularz zgłoszenio
wy, zgłaszając chęć współpracy 
z Programem. 

Czekamy na zgłoszenia 
Do 6 października zgłoszo

ne samorządy powinny na ad
res biura Programu (Profile 
sp. z o.o., skrytka pocztowa 
36, 00 - 967 Warszawa 86) 
wysłać deklarację o przystą
pieniu do III edycji „Szkoły 
bez przemocy". Razem z de
klaracją samorządy powinny 

przysłać podpisaną tabelę 
szkoleń, które zdecydowały 
się sfinansować w szkołach 
na swoim terenie. 

Wszelkie potrzebne infor
macje znajdą się na stronie 
internetowej Programu 
(www.szkolabezprzemocy.pl, 
zakładka Samorządy). Są 
tam zamieszczone: regulamin 
dla samorządów, warunki 
przyznania tytułu Partnera 
Lokalnego Programu, oferty 
szkoleń oraz informacja o ba
daniach „Diagnoza Szkolna". 

Oferta szkoleń 
Proponujemy samorządom 

lokalnym kilkanaście różno
rodnych szkoleń związanych 
z profilaktyką przemocy 

i agresji. Wśród tematów 
znajdą się: warsztaty z media
cji, szkolenia dotyczące współ
pracy z rodzicami, szkolenia 
dla służb publicznych z dzia
łania w przypadkach agresji 
i przemocy, warsztaty związa
ne z działaniem szkół na rzecz 
środowiska lokalnego. 

Samorządy będą mogły za
mówić dla swoich szkół szko
lenia z przygotowania i reali
zacji projektów wolontariac-
kich w środowisku lokalnym. 

Dla przypomnienia: w po
przedniej edycji mottem było 
budowanie oraz integracja 
społeczności szkolnych do re
alizowania wspólnych dzia
łań przeciw wzrostowi prze
mocy w szkole. • 
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