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Zaproszenie do realizacji  

programu profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów®  
w ramach projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki 

w roku szkolnym 2021/2022 
  

 

Szanowni Państwo,  

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej zaprasza Państwa placówkę do udziału w realizacji 
programu Archipelag Skarbów® w ramach projektu: Popularyzacja wyników innowacyjnych badań 
naukowych opartych na modelu profilaktyki zintegrowanej i ich zastosowań praktycznych wśród 
nauczycieli, wychowawców oraz psychologów i pedagogów jako metoda skutecznego 
przeciwdziałania pogorszeniu kondycji psychicznej nastolatków na skutek epidemii COVID-
19, współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. 

Projekt składa się z czterech zadań, które razem tworzą modelowy system działań służących 
wspieraniu kondycji psychicznej uczniów oraz zwiększaniu kompetencji wychowawczych 
i profilaktycznych nauczycieli i rodziców – w szczególności tych kompetencji, które są przydatne 
w sytuacjach kryzysowych (takich jak czas epidemii i po epidemii).  

Jednym z celów projektu jest realizacja programów profilaktycznych, opartych o Model 
Profilaktyki Zintegrowanej. 

 Realizacja zadania w szkole polegać będzie na przeprowadzeniu programu profilaktyki 
zintegrowanej Archipelag Skarbów® (wpisanego do Systemu rekomendacji programów 
profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego prowadzonego przez ORE, PARPA, KBPN, IPIN) oraz 
upowszechnieniu informacji o realizacji programu.  

 Korzyścią z udziału w projekcie dla szkoły będzie: 
1. objęcie młodzieży, rodziców oraz nauczycieli atrakcyjnym i nowoczesnym programem 

profilaktycznym,  
2. otrzymanie sprawozdania z realizacji programu w Państwa Szkole, uwzględniającego 

indywidualne wyniki ewaluacji bezpośredniej. 

Do realizacji programu zapraszamy uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej oraz 1 klasy szkoły 
ponadpodstawowej, ich rodziców, wychowawców i nauczycieli. Minimalna ilość uczniów 
uczestniczących w ramach jednej realizacji to 50 osób.  

Wszystkie działania prowadzone w ramach projektu, wymagające bezpośredniego kontaktu 



 
 

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej 
ul. Ogrodowa 8, 05 - 230 Kobyłka k Warszawy 

Regon 146300619  NIP 125-161-82-29 
 

kadry naszego Instytutu z młodzieżą, rodzicami i nauczycielami z Państwa szkoły, będą odbywały się 
zgodnie z zasadami obowiązującego reżimu sanitarnego. 

 W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z podmiotem realizującym 
program w Państwa szkole lub koordynatorem zadania:  
Agnieszka Stec 
tel. +48 798 248 700 

e-mail: agnieszka.stec@ipzin.org.  
Mamy nadzieję na owocną współpracę z Państwa placówką. 

 
Z poważaniem, 
Zespół Fundacji Instytut Profilaktyki Zintegrowanej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Dofinansowano ze środków budżetu Państwa Społeczna odpowiedzialność nauki  

 
 


