
Kompleksowe wdrożenie Szkolnego 
Systemu Wsparcia Zdrowia Psychicznego 
Dzieci i Młodzieży w placówkach 
edukacyjnych i wychowawczych
na terenie wybranej gminy/ miasta

Zobacz co możemy razem zrobić dla Dzieci i Młodzieży!



Analiza sytuacji



Modelowy program Promocji i profilaktyki 
zdrowia psychicznego dla szkół
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Szkolny System Wsparcia Zdrowia Psychicznego „Myślę 

pozytywnie” powstał w ramach Narodowego Programu Zdrowia na 

lata 2016-2020 we współpracy z Ministerstwem Edukacji 

Narodowej.

Pilotażowe wdrożenie części rozwiązań proponowanych przez ten 

program zostało zrealizowane już w 200 placówkach w całym kraju. 

Program otrzymał pozytywne rekomendacje specjalistów 

psychologii, psychiatrii, seksuologii, pedagogiki. 

Program oparty na budowie modularnej pozwala na dostosowanie 

proponowanych rozwiązań do specyfiki danej placówki i otoczenia 

lokalnego.



Do najczęstszych zaburzeń psychicznych wśród 
dzieci i młodzieży w wieku 10–18 lat, należą 
zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające 
się zwykle w wieku młodzieńczym (587,6 na 100 
tys.)

Istotne:
Konieczne jest uświadomienie znaczenia problemu zaburzeń

psychicznych u dzieci i młodzieży i walka z ich stygmatyzacją.

Promowanie zdrowia i bezpieczeństwa w szkole i środowisku

młodego człowieka to w rzeczywistości promowanie jakościowo

lepszego życia.

M.in. nasze badania nad międzynarodowymi programami

promocji i profilaktyki zdrowia psychicznego pokazują, że

poczucie łączności ze społecznością lokalną jest jednym z

kluczowych czynników ochronnych wobec behawioralnych i

emocjonalnych problemów dzieci i młodzieży.

Analiza sytuacji – zdrowie psychiczne dzieci  
i młodzieży w polsce

U znacznej części dzieci i młodzieży w Polsce 
pojawiają się narastające wraz z wiekiem zaburzenia 
psychosomatyczne: bóle głowy(od 7% u 11-latków do 
17% u 17-latków), bóle pleców (od 5% do 8,5%).

Niepokojąca jest liczba dokonanych samobójstw w 
ostatnich latach po okresie względnej stabilizacji, oraz 
dramatyczny wzrost ostrych przyjęć nastolatków po 
próbach samobójczych na oddziały szpitalne.
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Analiza sytuacji – braki obecnego systemu 
wsparcia zdrowia psychicznego
Na podstawie konsultacji eksperckich prowadzonych przez Instytut Edukacji 

Pozytywnej wyróżniono takie dotychczasowe bariery działań profilaktycznych na rzecz 

dzieci młodzieży:

• brak wystarczającego przygotowania merytorycznego nauczycieli/ opiekunów w 

szkołach i innych placówkach edukacyjnych do identyfikowania zachowań 

mających symptomatyczny charakter;

• niedopasowanie sposobów realizacji podstaw programowych do sposobu percepcji 

świata przez dzieci i młodzież (zmiana percepcji wraz z wiekiem);

• brak wspierającej współpracy między środowiskiem rodzinnym a szkolnym

• brak elementów w programach nauczania/bloków tematycznych;

• brak wiedzy/świadomości o możliwości uzyskania profesjonalnej pomocy;

• brak wiedzy wśród uczniów, gdzie mogą uzyskać pomoc w sytuacji kryzysowej;

• brak zaufania do nauczycieli /opiekunów jako partnerów istotnych w procesie 

socjalizacji i rozwoju mentalnego.
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Analiza sytuacji – braki merytoryczne

W kontekście nauczycieli i opiekunów młodzieży największe bariery w dostępie do 

profilaktyki zdrowia i dobrostanu psychicznego występują w zakresie:

• brak szkoleń/zajęć specjalizacyjnych wspierających wiedzę, umiejętności i 

kompetencje

• brak dostępu do coachingu (zajęć typu: train the trainers), superwizji w razie potrzeb;

• wciąż niewiele wypracowanych, gotowych skutecznych metod i narzędzi pracy z 

dziećmi i młodzieżą w różnym wieku, które wspierałyby profilaktykę zdrowia 

psychicznego;

• brak wiedzy na temat współczesnych rozwiązań wspierających

• brak przygotowania do odpowiedniego reagowania na sytuacje kryzysowe.

Między młodym człowiekiem 

radzącym sobie a przeżywającym 

trudności rozwojowe i zagrożone 

zaburzeniami

i problemami w zakresie zdrowia 

psychicznego istnieją różnice, które 

można wskazać w następujących 

obszarach:

rozwój samokontroli, rozwój 

społeczny, rozwój emocjonalny, 

rozwój umiejętności szkolnych

ANALIZA GRUPY DOCELOWE KONCEPCJA ROZWIĄZANIA PLAN



Grupy odbiorców



Grupy odbiorców programu

• uczniowie i uczennice szkół podstawowych 

• uczniowie i uczennice szkół ponadpodstawowych

• w przypadku obu powyższych grup – ze szczególnym 

uwzględnieniem młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, 

w trudnej sytuacji życiowej

• nauczyciele, opiekunowie, rodzice osób młodych
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Koncepcja kompleksowego

wdrożenia



pełna diagnoza wstępna w każdej z placówek 
OBJĘTYCH PROGRAMEM

Obejmie ona: 

• diagnozę przygotowania instytucji

• diagnozę potrzeb i problemów zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

• diagnozę potrzeb nauczycieli, wychowawców i innych pracowników i 

osób zaangażowanych w działania szkoły

Moduł 1. Diagnoza i przygotowanie do wdrożenia



Do efektywnego działania programu konieczne 
jest prawidłowe zaplanowanie pierwszych kroków

W tym zakresie zapewniamy:

• opracowanie szkolnych planów wdrożenia dla każdej placówki adekwatnych do 

indywidualnej sytuacji szkoły;

• wsparcie eksperckie i mentorskie w działaniach w zakresie wdrożenia Szkolnego 

Systemu Wsparcia Zdrowia Psychicznego dla każdej placówki (wsparcie pedagoga, 

psychologa, metodyka, mediatora, psychiatry, prawnika i inne w zależności od 

zgłaszanych potrzeb) - pakiet roczny bez ograniczeń czasowych i ilości spotkań

• pakiet wsparcia dla rodziców (spotkania tematyczne i konsultacyjne)

• pakiet wsparcia dedykowanego dla każdej placówki i pakiet wsparcia ogólnego dla 

wszystkich placówek objętych programem w danej lokalizacji 

Moduł 2. Wdrożenie i przygotowanie placówek



Podejmowane działania powinny uwzględniać 
wszystkie obszary zdrowia psychicznego istotne 
rozwojowo dla dzieci i młodzieży

W tym zakresie zapewniamy:

• pakiet spotkań profilaktyczno-rozwojowych dla dzieci i młodzieży dla każdej 

szkoły w obszarze zdrowia psychicznego, w tym.: zajęcia profilaktyczne, 

zajęcia tematyczne, treningi umiejętności społecznych, treningi kreatywności 

i inne w zależności od potrzeb

• rodzaj zajęć i ich zakres będzie dopasowany indywidualnie do potrzeb 

każdej placówki (z jednej strony będą to obszary zgodne z poziomem 

pierwszym i drugim opisywanym w modelu interwencyjnym WHO – o 

charakterze ogólnopopulacyjnym, z drugiej strony działania interwencyjne 

zindywidualizowane)

Moduł 3 i 4. profilaktyka i promocja zdrowia psychicznego



Podejmowane działania powinny uwzględniać 
wszystkie obszary zdrowia psychicznego istotne 
rozwojowo dla dzieci i młodzieży

W tym zakresie zapewniamy:

• pakiet superwizji dla nauczycieli w placówkach (superwizje grupowe i 

indywidualne, superwizje obserwacyjne) 

• pakiet szkoleniowy dla nauczycieli (tematyka dobrana do potrzeb placówek 

w oparciu o przeprowadzoną diagnozę i zgłaszane zapotrzebowanie) -

pakiet roczny obejmuje szkolenia indywidualne dla szkoły i szkolenia otwarte 

dla nauczycieli z terenu objętego programem 

Moduł 3 i 4. profilaktyka i promocja zdrowia psychicznego



Dobrze przemyślana i starannie przygotowana 
ewaluacja daje obraz całości wdrożenia

W tym zakresie zapewniamy:

• opracowanie raportu z realizacji projektu

• raport zostanie opracowany na podstawie badań ilościowych i 

jakościowych

• raport będzie uwzględniał osiągnięte rezultaty i mierniki realizacji 

Programu, a także rekomendacje i wskazówki dalszego działania

Moduł 5. ewaluacja 



Proponowane elementy programu 
- zestawienie

Wsparcie eksperckie i 
mentorskie

Pedagog, psychologa, metodyka, 
mediatora, psychiatry, prawnika 

Wielowątkowa 
diagnoza wstępna

Opracowane szkolne 
plany wdrożenia

Dla każdej placówki

Superwizja nauczycieli
Wsparcie dla rodziców

Spotkania konsultacyjne i 
tematyczne

Spotkania 
profilaktyczno-
rozwojowe .

Ewaluacja, raport i 
rekomendacje

Szkolenia dla 
nauczycieli
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Realizator Projektu

Fundacja „Instytut Edukacji Pozytywnej”



O fundacji

Najważniejszym potencjałem 
każdego działania są ludzie. 
To dzięki nim to co wydaje się 
niemożliwe zaczyna się dziać



Zapraszamy do kontaktu

www.instytutep.pl

phone. 667 886 380

mail. kontakt@instytutep.pl

mailto:kontakt@instytutep.pl

