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„Musimy siać…”

• Okres realizacji: 14.05.2015 – 30.04.2016

• Beneficjenci: dzieci i młodzież ze szkół i przedszkoli
z terenu powiatu pułtuskiego, ich rodzice i nauczyciele
• Wartość: 2.595.564,00 PLN
85% - Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014
15% - Minister Zdrowia

• Cel ogólny: zapobieganie lub zmniejszanie
zachorowalności na choroby związane ze stylem życia
• Projekt opracowany w ramach Programu Operacyjnego
PL13: Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu

Dlaczego „Musimy siać…”

Biorąc pod uwagę standaryzowane wskaźniki umieralności
(SMR), przygotowane przez Narodowy Instytut Zdrowia
Psychicznego – PZH dla Ministerstwa Zdrowia, powiat pułtuski
przedstawia się w następujący sposób:

• Umieralność ogółem – 36. miejsce na liście,
• Nowotwory złośliwe – 131. miejsce na liście,
• Choroby układu krążenia – 88. miejsce na liście,
• Choroby układu oddechowego – 107. miejsce na liście,
• Choroby układu trawiennego – 255. miejsce na liście,
• Zewnętrzne przyczyny zgonu – 1. miejsce na liście
(samobójstwa, wypadki komunikacyjne, upadki – 11,3% wszystkich
zgonów w powiecie pułtuskim)

Po co „Musimy siać…”
Cele i zakładane rezultaty:
• Ochrona i wzmocnienie zdrowia psychicznego dzieci
i młodzieży
• Promocja zdrowia psychicznego

• Zwiększenie w szkołach liczby metod profilaktyki
zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży z grup
ryzyka
• Wprowadzenie radosnego nastroju poprzez zabawy
integracyjne
• Propagowanie zdrowego stylu życia
• Szersza otwartość na kontakty
• Integracja społeczna i emocjonalna oraz lepsza
komunikacja

Jak „Musimy siać…”
• Działania dla dzieci i młodzieży
1. Treningi umiejętności społecznych
2. Zajęcia socjoterapeutyczne
3. Warsztaty psychoedukacyjne

• Działania dla rodziców / opiekunów
1. Warszaty psychoedukacyjne

• Działania dla nauczycieli i pedagogów

1. Warsztaty w zakresie treningu zapobiegania agresji
2. Szkolenia w zakresie prowadzenia interwencji kryzysowej
3. Szkolenia z zakresu podstaw socjoterapii i oddziaływania
psychoedukacyjnego
4. Warsztaty focusowe i superwizje

www.musimysiac.powiatpultuski.pl

Konkursy:
•

Po co nam ta
agresja – lepsze
dziś, lepsze jutro

•

Stresu nie
unikniesz, ale
możesz sobie
z nim poradzić

•

Jestem
bezpieczny –
w szkole,
w domu,
na ulicy…

•

termin składania
prac do:
19.11.2015

Wspólnie „Musimy siać…”
03.08.2015r. – POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (PPP)
w Pułtusku m.in.:
• udostępnia posiadane opracowania, pomoce
dydaktyczne i publikacje specjalistyczne
• umożliwia personelowi projektu bezpośredni kontakt,
konsultacje merytoryczne i współpracę
z pracownikami PPP posiadającymi doświadczenie
w realizowaniu działań na rzecz promocji
i profilaktyki zdrowia psychicznego
• zamieszcza na swojej stronie internetowej
informacje na temat projektu www.ppppultusk.pl

I co dalej „Musimy siać…”
•
•
•
•

dwa pikniki promujące zdrowie psychiczne (X 2015, IV 2016)
trzy konferencje (X 2015, I 2016, IV 2016)
jedno seminarium (II 2016)
akcje promocyjne w formie kampanii społecznej dla zdrowia
na terenie powiatu pułtuskiego w formie billboardów, ulotek
i plakatów, publikacji w prasie lokalnej oraz konkursów

Informacja i promocja

www.facebook.com/musimysiac

„Musimy siać…”
•

Poprzez fundusze norweskie i fundusze EOG Norwegia przyczynia się do
zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia
relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Norwegia
blisko współpracuje z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim
Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).

•

W okresie 2009-2014 wsparcie udzielone przez Norwegię wyniosło 1,7 mld
euro. Środki te były dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji
badawczych i akademickich oraz sektora publicznego i prywatnego w 12
nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii
i Hiszpanii. Dzięki nim ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami
z Norwegii, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 roku.

Dziękuję za uwagę
Joanna Majewska
Specjalista ds. informacji i promocji
Starostwo Powiatowe w Pułtusku

