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WSTĘP 
 

 

 

W czerwcu 2016 roku, podczas spotkania gliwickiego Zespołu Branżowego d.s. Edukacji 

z Naczelnikiem Wydziału Edukacji w Gliwicach Panem Mariuszem Kucharzem, podjęta została 

kwestia systemowych rozwiązań w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych w gliwickich 

szkołach. Podczas spotkania, członkini zespołu branżowego z ramienia Centrum Inicjatyw 

Społecznych, mgr pedagog Alicja Losza zaproponowała wypracowanie pilotażowego programu 

koordynacji działań szkół i organizacji pozarządowych w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki. 

 

Po przedłożeniu przez panią Alicję relacji ze spotkania, Zarząd CIS powziął decyzję o podjęciu 

działań zmierzających do przygotowania fundamentów pod utworzenie takiego programu. Centrum 

od lat pracuje w obszarze profilaktyki alternatywnej z dziećmi i młodzieżą ze środowisk 

szczególnie zagrożonych uzależnieniami oraz różnego rodzaju patologiami społecznymi, poprzez 

realizację programów edukacyjnych, artystycznych i ogólnorozwojowych. Nigdy nie zajmowało się 

jednak profilaktyką stricte edukacyjną. Z tego względu pierwsze działania jakie zostały podjęte 

były nastawione na zawiązanie ścisłej współpracy z gliwickimi pedagogami i psychologami 

szkolnymi. 12 września 2016 roku odbyła się konferencja, na którą zostali zaproszeni pedagodzy 

i psychologowie ze wszystkich gliwickich szkół. Podczas spotkania zebrane zostały pierwsze dane 

dotyczące problemów i potencjałów, jakie rysują się w temacie działań profilaktycznych 

w szkołach, przedstawiony został również szkic projektu koordynacji tych działań wypracowany 

przez CIS. Z pośród 45 obecnych na spotkaniu osób, do współpracy w ramach dalszych działań 

przygotowawczych zapisało się 28 pedagogów i psychologów z 25 różnych szkół.  

 

Z tą grupą, w okresie od początku listopada do końca grudnia 2016 roku, w ramach sondażu 

diagnostycznego przeprowadzony został szereg wywiadów, których opracowanie stanowi pierwszą 

część niniejszego opisu badań. Równolegle do podobnego badania zostały zaproszone gliwickie 

organizacje pozarządowe działające zarówno w obszarze profilaktyki alternatywnej jak 

i edukacyjnej. W wywiadach wzięli udział łącznie pedagodzy i psychologowie z 20 szkół oraz 

przedstawiciele 32 organizacji pozarządowych. Badania miały na celu sprawdzenie czy istnieje 

współpraca pomiędzy szkołami i organizacjami, w szczególności w obszarze działań 

profilaktycznych, a jeśli tak, to na jakich zasadach się odbywa. Obydwie grupy określały również 

potrzeby i potencjały względem wspólnego stworzenia całościowego programu profilaktycznego, 

obejmującego gliwickie szkoły na każdym szczeblu kształcenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CZĘŚĆ I. Szkoły - wywiady z pedagogami i psychologami szkolnymi. 
 

Podstawowe pytanie kierowane do szkół brzmiało: 

Czy placówka współpracuje lub współpracowała z organizacjami pozarządowymi? 

 

Jak widać na powyższym wykresie większość pedagogów i psychologów odpowiadało pozytywnie, 

jednak z dalszego wywiadu wynika, iż na 17 współpracujących z NGO szkół, aż pięć działa z tylko 

jedną organizacją. Samo nawiązanie współpracy odbywa się bardzo różnie, czasem organizacje 

same się zgłaszają, innym razem to szkoły szukają organizacji do realizacji konkretnych zadań, 

zdarza się, że współpracę inicjuje Urząd Miasta, często procentują też znajomości – nauczyciel lub 

pedagog zna kogoś działającego w organizacji i w momencie zaistnienia potrzeby lub problemu wie 

do kogo zwrócić się o pomoc. 

 

W jakich obszarach przebiega/ła współpraca?  

 

Profilaktyka jest najczęstszym z deklarowanych obszarów współpracy, jednak wielokrotnie 

ogranicza się do programów profilaktyki uzależnień. W skład działań profilaktycznych wchodzą 

przede wszystkim warsztaty oraz spektakle profilaktyczne dla dzieci, spotkania i warsztaty dla 

rodziców oraz szkolenia dla nauczycieli. 

Pomoc jest wymieniana na drugim miejscu, rozumiana zarówno jako wsparcie materialne dla szkół, 
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uczniów i ich rodzin, jak i zbiórki pieniężne organizowane przez szkoły na rzecz NGO oraz 

obustronny wolontariat.   

Na końcu plasuje się edukacja, związana przede wszystkim z tematyką zdrowego odżywienia.  

 

Jak widać na wewnętrznym wykresie dotyczącym obszarów współpracy, średnio połowa badanych 

placówek zadeklarowała współpracę wyłącznie w obrębie jednego obszaru działań, druga połowa 

w różnym stopniu łączy ze sobą poszczególne płaszczyzny. 

 

Jak szkoła ocenia jakość współpracy? 
 

Osobą odpowiedzialną za współpracę z organizacjami w sześciu szkołach jest psycholog lub 

pedagog, w pozostałych jedenastu, w zależności od tematyki współpracy, dana osoba z grona 

pedagogicznego. 

 

Współpraca z organizacjami przez wszystkich zapytanych ogólnie oceniana jest pozytywnie. Mimo, 

iż w pojedynczych przypadkach pojawiły się problemy podczas realizacji wspólnych 

przedsięwzięć, jak np. treść spotkania nie pokrywała się w 100% z ich tematem lub osoba 

prowadząca miała problem z dotarciem do młodzieży.  

 

Stały i klarowny przepływ informacji między szkołą i organizacją ma zasadniczy wpływ na jakość 

współpracy i jest najczęściej wskazywanym czynnikiem rzutującym na stosunki panujące między 

szkołą a organizacją. Podkreślana jest także konieczność rozwijania kontaktów między szkołami, 

tak by jedną z podstaw do podjęcia współpracy z NGO'sem była rekomendacja placówki, w której 
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dany program był lub jest z sukcesem realizowany. Szkoły wskazują również na brak standaryzacji 

ofert organizacji oraz problem z dotarciem do nich, co prowadzi do nieporozumień w momencie, 

gdy oferta została przez szkołę źle zrozumiana lub gdy organizacja, mimo zakresu działalności nie 

do końca zbieżnego z celem placówki, została zaangażowana z powodu braku innej alternatywy. 

Wśród pozostałych czynników pojawiał się również temat wysokości kosztów wspólnych działań, 

gdzie w przypadku dużych kosztów stałych istnieje ryzyko braku finansowania kontynuacji działań. 

Źródła finansowania są różne, zazwyczaj funduszami na zajęcia dysponuje organizacja, czasem 

Urząd Miasta pokrywa koszty prowadzenia zajęć, rzadziej szkoła / rada rodziców. Zdarza się też, że 

uczniowie przeprowadzają zbiórki na cele charytatywne przy współpracy z różnymi fundacjami, 

czasem płacą za przedstawienie teatru profilaktycznego czy udział w zajęciach.  

 

Jedna placówka wskazała ponadto na stopień biurokratyzacji związany ze współpracą, podkreślając, 

iż każdy dodatkowy dokument do wypełnienia podnosi i tak już wysoką stertę papierów na biurku 

pedagoga. 

 

Jakie zajęcia pozalekcyjne odbywają się w szkole i czy są adekwatne do potrzeb? 
 

W każdej szkole prowadzone są zajęcia pozalekcyjne. Są to przede wszystkim kółka przedmiotowe, 

zwykle dostosowywane do aktualnych potrzeb uczniów jak i podyktowane dodatkowymi, 

pozazawodowymi umiejętnościami nauczycieli, w tym zajęcia sportowe, plastyczne, muzyczne, 

językowe, taneczne, kulinarne itp. W sporadycznych przypadkach zdarza się, że zajęcia prowadzi 

firma zewnętrzna lub organizacja pozarządowa. 

 

Rokrocznie w szkołach przeprowadzana jest diagnoza zachowań takich jak używanie alkoholu 

i innych środków psychoaktywnych, uzależnienia behawioralne, zachowania agresywne 

i przestępcze – w większości szkół odbywała się ona jeszcze zanim wszedł obowiązek ustawowy. 

Stosowane są tutaj ankiety, wywiady oraz obserwacja. Na podstawie wyników diagnozy 

przygotowywane są szkolne programy profilaktyki, realizowane przez pedagogów, psychologów 

i nauczycieli. Z zajęciami profilaktycznymi wchodzą do szkół także lokalne instytucje takie jak 

Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna, Izba Wytrzeźwień, Policja, Straż Miejska, Sanepid. 

Pojawiają się także projekty kupowane przez Urząd Miasta od firm edukacyjnych oraz 

sporadycznie stowarzyszeń. 
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Jako adekwatne wskazywane są zajęcia wybierane bezpośrednio przez pedagogów na podstawie 

opracowanej w danej szkole diagnozy, natomiast te proponowane przez Urząd Miasta nie zawsze 

pokrywają się z zapotrzebowaniem szkół. 

 

Co szkoła robi w zakresie promocji zdrowia? 
 

Duży nacisk kładziony jest w szkołach na zdrowy styl życia. Sporo zajęć poświęconych jest 

tematyce odżywiania, jednocześnie coraz większym problemem jest otyłość, zwiększyła się także 

zachorowalność na cukrzycę a zachorowalność na anoreksję czy bulimię nie maleje. 

 

Stołówki, sklepiki czy automaty z żywnością, o ile nie zostały zlikwidowane, są dostosowane do 

norm ustawowych. 

 

 

 

Jakie są potrzeby szkół, których formalny system nie zaspokaja? 
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Tylko w jednej spośród badanych szkół potrzeby zaspokajane są w stopniu wystarczającym, 

w pozostałych są braki. Najczęściej wskazywanym problemem jest brak wystarczających środków, 

co nie ogranicza się bezpośrednio wyłącznie do pieniędzy, częściej podkreślany jest zbyt mały 

dostęp do darmowych programów/zajęć profilaktycznych czy narzędzi dydaktycznych. Superwizja 

dla grona pedagogicznego czy wsparcie prawne, to dodatkowa pomoc z zewnątrz, która jest mało 

dostępna, m.in. ze względu na koszty. Równocześnie, pomimo współpracy z zewnętrznymi 

instytucjami, dostęp uczniów do terapii poza szkołą czy kontaktu ze specjalistami jest 

niewystarczający, często ze względu na terminy, które są z reguły odległe w czasie. Czas to 

znacznie szerszy problem, bo i w samych szkołach go brakuje – profilaktyka nie jest przewidziana 

w podstawie programowej, co powoduje, iż pedagodzy i psycholodzy ciągle szukają dla siebie 

wolnych godzin, np. biorąc zastępstwa, ale brakuje im również czasu, aby dotrzeć do wszystkich 

klas.  

 

Czy narzędzia diagnostyczne i materiały edukacyjne są dla pedagogów i psychologów 

dostępne? 

 

Narzędzia i materiały z reguły są dostępne. Często jednak w ciągu roku szkolnego okazuje się, 

że przydałoby się coś więcej –  zmiany dookoła następują bardzo szybko, wraz z nimi zmieniają się 

problemy i tym samym poszukiwane są kolejne sposoby radzenia sobie z nimi. Pedagodzy 

i psycholodzy sami szukają i tworzą rozmaite narzędzia do swojej pracy w zależności od potrzeb, 

gdyż środki na bieżący zakup nowych materiałów są niewystarczające - z początkiem roku 

szkolnego zgłaszane jest do Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta zapotrzebowanie i jest ono 

realizowane, jednak na zakup dodatkowych materiałów, dopasowanych do rodzących się w ciągu 

roku problemów pieniędzy nie ma. Do tego zazwyczaj sprowadza się "Tak, ale…" z powyższego 

wykresu. Materiałów w internecie można znaleźć bardzo dużo, czasem jednak brakuje informacji 

pozwalającej na zweryfikowanie, czy dane narzędzie jest faktycznie dobre i skuteczne, a w temacie 

profilaktyki nie ma miejsca na uczenie się na błędach. Dodatkowo ciągłe szukanie, weryfikowanie 

i tworzenie jest bardzo pracochłonne, a w przewidzianym dla pedagogów i psychologów 

regularnym czasie pracy nie ma to czasu w ogóle. Na spotkaniach metodycznych pedagodzy 

i psycholodzy wymieniają się materiałami, wciąż jednak to nie wystarcza.  

 

Jakich konkretnie materiałów brakuje?  
Z narzędzi diagnostycznych - testów socjometrycznych, socjologicznych, pedagogicznych itp., 

natomiast z materiałów edukacyjnych np.: gier, scenariuszy zajęć, materiałów multimedialnych 

(nieoderwanych od rzeczywistości) czy szkicu programu profilaktycznego, który można by 

wypełnić własnymi treściami. 
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Jakie materiały byłby najlepsze? 

Ponad połowa badanych skłania się w stronę indywidualnych narzędzi i materiałów podkreślając 

przede wszystkim fakt, że każda szkoła pracuje inaczej, a na końcu i tak pracuje się z jednostką. 

Natomiast osoby opowiadające się za zunifikowanym zestawem lub mieszaniem takich i takich 

form, argumentują, że nie ma standardu, a byłby przydatny, np. jeśli jest wzór to można go 

dostosować do szkoły, stosując zunifikowaną bazę dostosowaną do poszczególnych poziomów 

wiekowych.  

 

Czy organizacje pozarządowe mogą pomóc? 

 

Według pedagogów i psychologów jak najbardziej mogą. „Nie wiem” pojawiało się w kontekście – 

„trudno powiedzieć nie znając oferty.” Organizacje mogą wejść do szkół z zajęciami 

hobbystycznymi, profilaktyką, promocją zdrowia. 
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Najlepiej, żeby w każdej dziedzinie coś się działo. Jednak, mimo że profilaktyka osobno została 

wymieniona 6 razy, to w wypadkach gdzie wskazywano na wszystkie obszary, zazwyczaj 

największy nacisk był położony właśnie na nią. Oczekiwane są przede wszystkim spektakle 

profilaktyczne, konkretne zakresy zajęć, poświęcone głównie profilaktyce uzależnień od telefonu 

czy internetu, narastającym problemie ze stanami depresyjnymi i zachowaniami suicydalnymi. 

Brakuje również programu profilaktyki zintegrowanej, realizowanym przez cały okres kształcenia. 
 

Zakładając, że wszystko jest możliwe, czego by sobie Pan/i zażyczył/a w szkole? 

 "Egzekwowania działań całej społeczności szkolnej - aby były wyciągane konsekwencje 

zarówno od uczniów i rodziców jak i od rady i administracji"; 

 "Mniejszego chaosu, ujednolicenia np. druków"; 

 "Odbiurokratyzowania, kompetentnych i dobrze przygotowanych zajęć z zakresu 

wczesnej prewencji, zajęć integrujących rodziców i nauczycieli"; 

 "Dostępu do szerszej oferty warsztatów edukacyjnych"; 

 "Drugiego pedagoga, narzędzi diagnostycznych, współpracy z podmiotami zewnętrznymi 

- specjalistami, ograniczenie biurokracji"; 

 "Przydałaby się pedagogizacja rodziców"; 

 "Czasu zarezerwowanego (stałe godziny zajęć) tylko dla psychologa, pedagoga czy 

higienistki"; 

 "Żeby klasy liczyły 12-15 osób, więcej pedagogów i psychologów (1/50 uczniów), 

wygodne krzesła i ławki, rzutnik w każdej klasie, ładna i przytulna szkoła (np. kanapy i fotele 

na korytarzach), nauczyciele asystenci w trudnych klasach"; 

 "Powiększenia szkoły (budynku)" 

 "Żeby szkoła dysponowała zapleczem z „odpicowanymi” pomocami, aktualnymi filmami, 

programami interaktywnymi"; 

 "Możliwości zabrania dzieci do prawdziwy teatr czy na koncert"; 

    "Większego zaufania do kompetencji pedagoga i psychologa"; 

 

 

Powyższe zestawienie jest kwintesencją ogromnej listy „życzeń” wypowiedzianych przez 

pedagogów i psychologów. 

 

Szkoły są otwarte na współpracę, znaczna część posiada zasoby, z których organizacje mogłyby 

korzystać w trakcie zajęć, typu sale, sprzęt multimedialny czy wsparcie grona pedagogicznego. 

Badani wskazują na obopólne korzyści płynące ze współpracy. Poza korzyściami dla dzieci, 

wymianą doświadczeń, poszerzeniem oferty szkoły i promocji dla organizacji, obie strony były by 

po prostu bardziej świadome siebie. 
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CZĘŚĆ II. Organizacje pozarządowe - rozmowy z przedstawicielami 

NGO'sów. 
 

Ile z 32 organizacji, z przedstawicielami których zostały przeprowadzone rozmowy, 

współpracuje ze szkołami? 

Jak widać na powyższym wykresie, ze szkołami współpracę deklarują 23 spośród 32 badanych 

organizacji. Dwie współpracowały kilka lat temu - obecnie członkowie jednego ze stowarzyszeń 

mają zbyt ograniczony czas, natomiast drugiego nie mają dostępu do odpowiedniej sali. Spośród 

organizacji niewspółpracujących dwie także mają problemy z czasem, dwie nie spotkały się 

z zainteresowaniem ze strony szkoły, a dwie istnieją od zaledwie kilku miesięcy i jeszcze nie 

próbowały nawiązać kontaktu, ale chcą to zrobić. 

 

Gliwickie stowarzyszenia działające w obszarze profilaktyki starają się podejmować współpracę 

z oświatą i mimo iż większość deklaruje działania w szkołach, to często na przeszkodzie stają im: 

 Brak młodej kadry, której łatwiej prowadzić zajęcia z młodzieżą; 

 Doświadczenia z niewielką skutecznością zajęć prowadzonych na terenie szkoły – młodzież 

pozostawiona przez nauczyciela (który uważa że ma przerwę podczas gdy “ktoś” prowadzi 

prelekcję) zachowywała się nieodpowiednio.  

 

 
 

Kto inicjuje współpracę? 

Z reguły to organizacje zwracają się do szkół, szkoły szukają kontaktu sporadycznie. W przypadku 

wybranych organizacji oferujących specjalistyczne zajęcia z zakresu profilaktyki to Urząd Miasta 

typuje szkoły, w których stowarzyszenie przeprowadzi zajęcia.  
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Czy pojawiają się przeszkody na lini organizacja -szkoła?  

Największe przeszkody czekają na organizacje w samych szkołach, co nie oznacza, że to pedagodzy 

czy nauczyciele są w każdym przypadku za owe trudności odpowiedzialni. 

 

   Do szkół trafia tyle ofert, że nie sposób skorzystać z każdej. Z powodu braku zainteresowania 

ofertą jedna z organizacji nie współpracowała jak dotąd z żadną szkołą; 

 

   W tym wypadku sali ze sceną – nie ma takich w szkołach, ale i Gliwice nie dysponują salą, 

z której można by korzystać po kosztach, wszystko jest bardzo drogie, a w COK Perełka, terminy 

zarezerwowane są daleko w przód, więc bardzo trudno ustalić termin pasujący organizacji i szkole; 

 

   Czasem przebicie się przez nieufność zabiera bardzo dużo czasu, szczególnie, gdy nauczyciele 

zetknęli się wcześniej z niekompetentną grupą; 

 

   Program w szkole jest tak napięty, że nie ma czasu na dodatkowe zajęcia; 

 

   W przypadku długofalowej współpracy szkoły żądają opłaty za salę, mimo że z zajęć korzystają 

uczniowie danej placówki; 

 

   Kontakt bywa jednostronny, brakuje informacji zwrotnej - szkoła zgłasza udział w zajęciach, 

a potem nie informuje o nieobecności na nich. 

 

   Brak środków na zajęcia, szkoły są chętne, a gdy pojawia się konieczność choćby symbolicznych 

opłat to się wycofują; 

 

Czy jest to współpraca długofalowa? 

Wykres 14. Przeszkody na jakie trafiają organizacje

Brak zainteresowania - 6

Brak odpowiedniej sali - 1

Nieufność grona pedagogicznego - 2

Brak czasu na dodatkowe zajęcia - 3

Opłaty za salę - 3

Problem z komunikacją - 2

Finanse - 3

Brak przeszkód - 7
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Wykres 15. Zakres współpracy
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Ponad połowa spośród badanych organizacji współpracuje ze szkołami w dłuższej perspektywie. 

W trzech spośród badanych przypadków mamy do czynienia ze stałą współpracą z tylko jedną 

szkołą – jedna z organizacji prowadzi zajęcia w zamian za dostęp do sali, w dwóch przypadkach 

jednak oplata za salę pozostaje. W jednym przypadku współpraca długofalowa dotyczy szkoły poza 

Gliwicami. Pozostałe organizacje skupiają się na działaniach akcyjnych, co z kolei ma wpływ na 

ilość placówek, z którymi mogą podjąć współpracę. 

 

Co organizacje oferują?  
 

Oferowane są przede wszystkim zajęcia hobbystyczne – artystyczne i sportowe, ale również 

edukacyjne i rozwojowe. W mniejszym zakresie specjalistyczne zajęcia z zakresu profilaktyki czy 

promocji zdrowia. 

 

Czy była wytypowana osoba z ramienia szkoły odpowiedzialna za współpracę z NGO? 

 

Generalnie szkołę w kontaktach z organizacją reprezentuje jedna wskazana osoba, w zależności od 

tematyki jest to pedagog, psycholog szkolny lub nauczyciel przedmiotowy. Taką osobę wskazuje 

zwykle dyrektor lub wicedyrektor szkoły. Jednak zdarza się, że takiej osoby nie ma, kończy się na 

kontakcie z dyrekcją i później już nikt odpowiedzialny za współpracę się nie pojawia. Są to jednak 

odosobnione przypadki. 

 

Jak organizacje pozarządowe oceniają współpracę ze szkołami? 

 

Mimo, że większość organizacji natyka się na przeszkody przy okazji współpracy ze szkołami 

(wykres 14), w ogólnym zestawieniu badani oceniają ją jednak pozytywnie. 

 

 

 

Wykres 17. Ocena współpracy ze szkołami

Pozytywnie - 15

Średnio - 5

Negatywnie - 2

Zależy od szkoły - 1

Brak oceny - 3

Wykres 16. Osoba ze szkoły odpowiedzialna za w spółpracę

Tak - 22

Nie - 0

Różnie - 3

Poza Gliwicami - 1



Czy gliwickie NGO'sy dysponują programami adresowanymi do szkół? 

Jak widać organizacje deklarują, że są przygotowane na współpracę. W ich ofercie można znaleźć 

programy profilaktyczne, edukacyjne, promujące zdrowie, hobbystyczne. Adresowane nie tylko do 

uczniów, ale i dla nauczycieli i rodziców. Zajęcia finansowane są, lub w opinii organizacji mogą 

być, w zależności od programu przez: 

 

Dużo jest propozycji bezpłatnych, członkowie stowarzyszeń starają się też pozyskiwać środki ze 

źródeł zewnętrznych, pozaszkolnych. Z kolei wśród tych płatnych pojawiają się kwoty 

symboliczne, np.: 3zł od ucznia na miesiąc.  

 

Organizacje mają jednak swoje oczekiwania względem szkół w zamian za zajęcia: 

Powyższe oczekiwania, poza jednym, nie wiążą się z kwestiami finansowymi. Przedstawiciele 

organizacji pozarządowych, spośród tych współpracujących ze szkołami lub chcących taką 

współpracę nawiązać, twierdzą zgodnie, iż chcieliby zainspirować do korzystania z możliwości jaką 

dają NGO'sy.  
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Wykres 19. Finansowanie zajęć
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Wykres 20. Potrzeby organizacji
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Jednak, aby programy mogły być w pełni realizowane w szkołach, muszą zaistnieć pewne warunki: 

 

   Dwie organizacje są obecnie na takim etapie, że nie zależy im na współpracy ze szkołami, 

natomiast sześć realizuje swoje programy i nic więcej nie potrzebuje; 

 

   Lokal, aby mieć gdzie prowadzić zajęcia, ale także miejsce do przechowywania sprzętu; 

 

   Chęci ze strony szkoły; 

 

   Wszystkie pięć warunków zagwarantowałoby rozwinięcie oferty, współpraca mogłaby zaistnieć 

na większą skalę; 

 

   Nie tylko wsparcie finansowe, ale i większe poparcie dla działań; 

 

   Większa ilość osób mogłaby zwiększyć dostępność oferty, trenerzy nie są w stanie poświęcić już 

więcej czasu; 

 

   Organizacje nie są w stanie robić wszystkiego za darmo – materiały czy transport kosztują. 

 

 

Czy organizacje współpracują lub współpracowały z innymi NGO'sami w programach dla 

szkół? 

Mimo, iż wspólna oferta wielu organizacji może być o wiele bardziej komplementarna niż jednego 

stowarzyszenia, stosunkowo niewiele z pośród badanych jednostek deklaruje współdziałanie w tej 

materii. 
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Jakie korzyści dla obu stron, tj. dla NGO'sów i dla szkół niesie współpraca? 
 

Dla szkół Dla organizacji 

"Inwestycja w dzieci" 

Uatrakcyjnienie edukacji 

Zagospodarowanie wolnego czasu 

Wprowadzenie w życie społeczne 

 

"Inwestycja w dzieci" 

Realizacja zadań statutowych 

Promocja 

Miejsce 

Partnerstwo 

Wolontariusze 

Utrzymanie 

 

 



WNIOSKI 

 

Przystępując do badań naszym głównym celem było ustalenie jak szkoły radzą sobie na polu 

profilaktyki zachowań ryzykownych, czy współpracują w tym zakresie z organizacjami 

pozarządowymi, a jeśli nie, to czy taka współpraca mogłaby zostać nawiązana i co jest do tego 

potrzebne. Równocześnie chcieliśmy sprawdzić pozostałe obszary współpracy szkół z NGO oraz 

czy jest jakaś luka w szkołach, którą organizacje mogłyby pomóc wypełnić? Po podsumowaniu 

odpowiedzi wszystkich respondentów możemy wyciągnąć trzy podstawowe wnioski. 

 

I. Obie strony  biorące udział w badaniu są otwarte na współpracę. Niejednokrotnie pedagodzy 

i psycholodzy szkolni szukają w ofercie NGO'sów kolejnych metod prowadzenia skutecznej 

profilaktyki – od specjalistów prowadzących zajęcia poprzez możliwość uzyskania porady, np.: 

prawnej, po narzędzia i materiały. Natomiast przedstawiciele organizacji szukają odbiorców swoich 

działań, a do zaoferowania mają wiele, nie tylko z dziedziny profilaktyki. Problemy rodzą się na 

polu komunikacji. Organizacje mają trudności z przebiciem się ze swoją ofertą, która 

z perspektywy szkół jest niestety nieustandaryzowana i słabo dostępna. Szkoły nie wymieniają się 

informacjami o jakości przeprowadzonych u siebie programów, brakuje systemu oceny i powielania 

dobrych praktyk. Organizacjom brakuje wiedzy o potrzebach szkół, z kolei szkołom o potencjale 

organizacji. Tu nasuwa się wniosek kolejny. 

 

II. Świadomość tego, czym są organizacje pozarządowe i czym się zajmują jest ogólnie 

w społeczeństwie bardzo niewielka. Dotyczy to także pedagogów i psychologów. Kiedy pytaliśmy 

o współpracę z organizacjami, czasem spotykaliśmy się z pytaniem "a co to jest organizacja?". 

Zdarzały się odpowiedzi, że współpraca jest realizowana, po czym przedstawiano listę jednostek 

miejskich oraz instytucji państwowych, a ani jednej organizacji. Bywało również odwrotnie – 

mówiono "nie współpracujemy", po czym przy omawianiu kwestii związanych z prowadzeniem 

profilaktyki w szkole padały nazwy kolejnych stowarzyszeń czy fundacji realizujących w placówce 

swoje projekty. Prawda jest taka, że nas, społeczników, ta niewiedza wcale nie dziwi, ponieważ 

organizacje w Gliwicach traktowane są dosyć marginalnie, nie mają miejsca typu słupy 

ogłoszeniowe (dostępne są jedynie rozwiązania komercyjne, poza zasięgiem finansowym 

stowarzyszeń) ani imprezy odbywającej się chociaż raz do roku, na której mogłyby przedstawić 

swoją działalność. Działalność GCOP niewiele w tym zakresie pomaga, czasem przynosi wręcz 

odwrotny rezultat, gdyż GCOP niejednokrotnie jest utożsamiane z organizacją pozarządową nie zaś 

jednostką jedynie wspierającą NGO. W mieście jest bardzo wiele przedsięwzięć realizowanych 

przez organizacje pozarządowe, acz uczestnicy zazwyczaj nie mają świadomości, kto jest ich 

faktycznym organizatorem. 

 

III. Mówi się, że "jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze". Oczywiście 

w kontekście edukacji oraz profilaktyki ten problem też się pojawia. Finansowanie oświaty 

w Polsce, to przede wszystkim nakłady na realizację podstawy programowej, czyli wynagrodzenia 

dla nauczycieli, podstawowe narzędzia edukacyjne, utrzymanie szkoły oraz bieżące naprawy czy 

remonty. Na zajęcia dodatkowe, edukację pozaformalną, a już w szczególności profilaktykę, środki 

są minimalne. Pojawia się coraz więcej funduszy zewnętrznych, do których można wnioskować 

o kolejne dotacje dla szkół, ale przygotowanie wniosku o grant to dla szkoły ogromny nakład czasu 

i pracy, wymaga również specjalistycznej wiedzy i umiejętności, a wynik każdorazowo jest 

niepewny. Tu mogą wkroczyć organizacje. Jednak i w ich przypadku środki nie są pewne, a ich 

pracownicy najczęściej są wolontariuszami i pracują jeszcze gdzieś na etacie. Co z tego wynika? 

Szkoły nie mają środków aby płacić za zajęcia, szukają tych darmowych. Osoby pracujące 

w organizacjach nie mając dofinansowania, mają mniej czasu na prowadzenie zajęć ponieważ 

pracują, a nie są wstanie działać na drugi pełny etat, ani nawet na pół. Kiedy pojawia się 

finansowanie dotacyjne ich oferta staje się pełniejsza, ale albo dociera i tak do ograniczonej liczby 

odbiorców (ze względu na mocno ścinane dotacje), albo program nie ma ciągłości, kiedy na kolejne 



pół roku nie ma finansowania - tu kłania się niepokrywanie się roku budżetowego z rokiem 

szkolnym i powyższa niepewność co do uzyskania dotacji w kolejnym konkursie. A brak ciągłości 

to brak efektywności. 

 

 

 

 

Konkluzja 
Trzy najistotniejsze potrzeby wynikające z diagnozy to: 

 zwiększenie dostępu do informacji czym są organizacje, jak działają, po co i dla kogo oraz 

do ich pełnej oferty; 

 stworzenie jednolitego, podstawowego programu profilaktycznego, obejmującego wszystkie 

placówki oświatowe na wszystkich szczeblach kształcenia; 

 stworzenie płaszczyzny dla uzupełniającej profilaktyki zindywidualizowanej, gdzie 

mogłyby działać różne organizacje, a także chętne osoby z grona pedagogicznego, dla której 

mogłoby zaistnieć jednolite finansowanie, które obecnie przekazywane jest organizacjom 

i szkołom osobno na podobne działania, a tym samym jest bardzo rozczłonkowane 

i rozdysponowane nieefektywnie. 


