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Szanowni Państwo,
zwracamy się z prośbą o przekazanie podległym Państwu szkolom znajdującym się na Państwa terenie
informacji o możliwości realizacji przez szkoły zajęć dla młodzieży finansowanych z Narodowego Programu
Zdrowia na lata 2016-2020. Zadanie to połega ona na przeprowadzaniu w liceach, technikach i branżowych
szkołach ł stopnia warsztatowych zajęć dla młodzieży „,W stronę dojrzałości” do 15 czerwca 2019 roku.
Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Lechaa Consulting Sp. z o.o. w ramach Narodowego
Programu Zdrowia na łata 2016-2020 realizuje zadanie pn. Prou”adzenie edukacji zdrowotnej i działalności
iqfonnacyjnej iprojilaktycznej dotyczącej czynników endo- i egzogennych mających upływ” na zdrowie
prokreacyjne kobiet i mężczyzn, przeciwdziałanie skutkom seks zializacji dzieci i młodzieży, zachowań
ryzykownych, uzależnień behrnyiorahzych, uzależnień od substancji psychoakrnynych oraz kształtowanie
postaw sprzyjających zachowaniom prozdrowotnym, opisane w ramach 6. celu operacyjnego pt. Poprawa
zdrowia prokreacyjnego.
Realizacja zajęć ..W stronę dojrzałości” wpisuje się w obowiązkowe zadanie szkół .„wzmacnianie
wychowawczej rołi szkoły”, które w roku szkołnym 2017/2018 jest jednym z podstawowych kierunków
realizacji polityki oświatowej państwa wskazanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Warsztaty
o charakterze wychowawczo-profilaktycznym prowadzone są metodami aktywizującymi oraz wzmacniają
czynniki chroniące i redukują czynniki n”zyka
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kontekście zdrowia prokreacyjnego. Dodatkowo realizacja

zajęć jest nieodpłatna i została tak pomyślana, aby oszczędzić szkole problemów organizacyjnych.
Przeprowadzenie warsztatów „W stronę dojrzałości”jest zgodne z realizacją założeń Art. 12.2 Ustawy
z dnia II września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916 oraz z 2016 r. poz. 2003), czyli przekazania
właściwemu wojewodzie, do dnia 31 marca każdego roku, rocznej informacji o przeprowadzonych łub
podjętych w ubiegłym roku zadaniach z zakresu zdrowia pubłicznego.
W ramach zadania wyłoniliśmy metodyków wojewódzkich, którzy” m.in. czuwają nad zgodnym
z harmonogramem przebiegiem zadania oraz sprawują opiekę nad tutorami przeprowadzającymi w szkołach
warsztaty. Reprezentantem na woj. zachodniopomorskie jest Pani Marta Komorowska-Pudło (e-mail:
mkomorowskał®wp.pl, tel. 791 152 102). Prosimy kontaktować się z Panią metodyk w poniedziałki, wtorki
i piątki.
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Biuro projektu czynnejest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Pytania można
kierować na adres: wsdlechaa.pl, tel. 690 855 957. Mogą się Państwa zgłaszać również przez stronę
internetową: www.wstronedojrzalosci.pl.
Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o rekomendowanie szkołom ponadgimnazjalnym
skorzystania z tych zajęć. Będziemy wdzięczni i zobowiązani za słowa poparcia i zachęty do przystąpienia do

współpracy z nami w realizacji projektu.

Z wyrazami szacunku
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Renaś Krupa
Kierownik zadania

Zalącznik:
Informacia o zaięciach dla szkół
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