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Koszt poszczególnych elementów realizacji programu Archipelag
Program Archipelag Skarbów jest intensywnym, wieloelementowym oddziaływaniem
profilaktycznym, które jest skuteczne w zakresie zmiany szeregu postaw i zachowań
z różnych obszarów ryzykownych zachowań młodzieży i którym można objąć jednorazowo
dużą grupę uczniów.
Program obejmuje ok. 8 godzin zegarowych efektywnej pracy z młodzieżą, 2,5 godziny
zegarowe pracy z dorosłymi (rodzice i rada nauczycieli) oraz dodatkowe godziny konsultacji
internetowych na miarę potrzeb i liczby listów napisanych przez uczestników programu.
Wysoka jakość realizacji wiąże się z dużymi nakładami zarówno w trakcie programu
(wieloosobowy zespół, prezenty dla uczestników, materiały dla młodzieży, nauczycieli
i rodziców, poradnictwo e-mailowe po programie), ale przede wszystkim na zapleczu
(nieustanne wprowadzanie do programu ulepszeń, przeprowadzanie i aktualizacja wyników
badań naukowych, opracowywanie nowych upominków i gadżetów, przeprowadzanie
wywiadów ze znanymi ludźmi, prowadzenie superwizji i spotkań szkoleniowych dla
trenerów, itp.).
1. Koszt pojedynczej realizacji programu w wersji podstawowej (2016 r.)
I. wersja MINI (do 100 uczniów + rodzice + nauczyciele): zapraszam do kontaktu
II. wersja MIDI (od 101 do 160 uczniów + rodzice + nauczyciele): zapraszam do kontaktu
III. wersja MAXI (od 161 uczniów + rodzice + nauczyciele): zapraszam do kontaktu
Powyższe koszty obejmują:
 przeprowadzenie programu dla młodzieży (ok. 8 godz.), spotkania dla rodziców
(1 godz.) oraz spotkania dla nauczycieli (1,5 godz.),
 przygotowanie niezbędnych materiałów i akcesoriów zużywalnych, nagrody rzeczowe
dla uczestników scenek i zabaw profilaktycznych,
 materiały profilaktyczne rozdawane młodzieży, materiały pomocnicze i konspekty
zajęć dla nauczycieli, ulotki profilaktyczne dla rodziców,
 przeprowadzenie wśród młodzieży dwóch ankietek ewaluacyjnych, obliczenie
wyników oraz opracowanie i dostarczenie szkole i jednostce finansującej sprawozdania z przebiegu realizacji,
 konsultacje internetowe dla osób proszących o pomoc po programie,
 prowadzenie stron internetowych dla młodzieży, na których umieszczana jest m.in.
twórczość profilaktyczna młodzieży.
UWAGA: Wielkość grupy uczestników, dla której można prowadzić program, zależy od
warunków sali i nagłośnienia. Sala musi być dobrze nagłośniona (bez echa). Musi mieć
odpowiednio duży ekran do liczby uczestników (by był dobrze widoczny z ostatnich rzędów)
oraz musi być częściowo zaciemniona (za pomocą zasłon, czarnej folii budowlanej lub inną
dostępną metodą). Z doświadczenia widzimy, iż dobrze jest, aby największe realizacje (dla
ok. 200 uczniów) odbywały się na salach widowiskowych, np. w Domach Kultury lub
kinach.
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2. Koszt realizacji programu w wersji rozszerzonej
Założeniem wersji rozszerzonej jest lepsze wykorzystanie potencjału nauczycieli, rodziców
i samych uczniów. Program Archipelag Skarbów® jest silnym impulsem pozytywnie poruszającym młodzież i całe środowisko szkolne. Trenerzy programu wielokrotnie pytani byli przez
rodziców i nauczycieli o jakieś materiały pozwalające kontynuować pracę profilaktyczną na
bazie poruszenia wywołanego przez jego realizację.
Wersja rozszerzona obejmuje komplet 15 koszulek (z hasłami i symbolami nawiązującymi do
treści programu) dla grupy specjalnych wolontariuszy Archipelagu Skarbów oraz dwa
konspekty dla nauczyciela Wychowania do Życia w Rodzinie i nauczyciela prowadzącego
grupę zgłoszonych wolontariuszy Archipelagu Skarbów.
Realizacja wersji rozszerzonej wymaga niedługiego szkolenia dla Rady Pedagogicznej,
którego celem jest udzielenie instrukcji jak korzystać z poszczególnych materiałów
i konspektów. Realizacja wersji rozszerzonej nie jest obowiązkowa. Szkoła ma wybór między
wersją standardową a rozszerzoną.
3. Koszty dojazdu ekipy i transportu sprzętu
Koszt dojazdu jest równy kosztowi delegacji samochodowej trasy dojazdu w przeliczeniu
ustawowym. Liczyć należy przejazd w dwie strony.
Dla ograniczenia kosztów podróży realizacje zamiejscowe realizowane są w układzie
zblokowanym (realizacje programu, diagnoza, itp.). Mityngi dla młodzieży odbywają się
w dwa kolejne dni, przy czym szkolenie dla nauczycieli oraz spotkanie z rodzicami
przeprowadzane jest pierwszego z tych dni po południu i wieczorem. Zblokowanie realizacji
w dwa kolejne dni nie obniża jakości programu dla młodzieży, lecz przeciwnie – zwiększa jej
zaangażowanie.
4. Koszty noclegów
Koszty noclegów pokrywa zapraszająca gmina/szkoła. Noclegi są potrzebne tylko
w przypadku realizacji zamiejscowych. Konieczne jest wtedy zapewnienie ekipie (w granicach
3-5 osób) noclegu przed pierwszym dniem realizacji programu i między pierwszym, a drugim
dniem realizacji.
Ponieważ możliwości noclegowe dostępne w poszczególnych miastach/gminach są bardzo
różne, wyliczenie kosztów noclegów nie jest łatwe. W przypadku, gdy szkoła lub gmina nie
ma możliwości zapewnienia noclegu ekipie we własnym zakresie, przewidywany dodatkowy
koszt noclegów może wynieść: 400 zł brutto (4 osoby x 2 doby x 50 zł).
Koszt noclegu może być zaliczony do kosztów programu i doliczony do kwoty na wystawianej
fakturze.
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5. Diagnoza zachowań problemowych i pozytywnego potencjału młodzieży
I. wersja MINI (do 100 uczniów): zapraszam do kontaktu
II. wersja MIDI (od 101 do 160 uczniów): zapraszam do kontaktu
III. wersja MAXI (od 161 uczniów): zapraszam do kontaktu
W założeniu badania diagnostyczne prowadzone są na próbie obejmującej te klasy,
w których planowana jest w najbliższym czasie realizacja programu Archipelag Skarbów.
Dzięki temu nie ma obawy, że zadawanie osobistych pytań o zachowania problemowe
spowoduje niepożądane skutki uboczne. Szkoła powinna otrzymać wyniki diagnozy w okresie
maksymalnie do 2 miesięcy od dnia przeprowadzenia badań.
Bardziej szczegółowe informacje dot. diagnozy problemów młodzieży i pozytywnego
potencjału w oparciu o model profilaktyki zintegrowanej zostały zawarte w oddzielnym
dokumencie.
Jeśli przeprowadzenie diagnozy wymaga dojazdu i/lub noclegu ankietera, koszt ten jest po
stronie zapraszającej placówki i jest obliczany indywidualnie.
6. Dodatkowe propozycje materiałów
1) Książka naukowa dr Szymona Grzelaka pt. „Profilaktyka ryzykownych zachowań
seksualnych młodzieży. Aktualny stan badań na świecie i w Polsce” (wyd.
II rozszerzone, Wydawnictwo Rubikon, Kraków 2009)). Koszt: 55 zł brutto.
2) Seria 5 książek Blask Corredo (Herbata Szczęścia, Córka szklarki, Ścieżki Avenidów,
Tajemnice Skyle, Szkoła LaOry) autorstwa Agnieszki Grzelak. Jest to niezwykła oferta
powieści wspierających profilaktykę, w których jest romantyczna miłość, a nie ma
seksualizacji, jest tajemnicza i wciągająca fabuła, a nie ma odrażających scen, jest
dobro i zło, a nie ma rozmycia wartości. Koszt całej serii: 175 zł brutto.
3) Książka autorstwa dr Szymona Grzelaka: Dziki ojciec. Jak wykorzystać moc inicjacji
w wychowaniu (wyd. W drodze). Koszt: 39 zł brutto.
4) Dodatkowe koszulki z hasłami i symbolami nawiązującymi do treści programu dla
wolontariuszy Archipelagu Skarbów i nie tylko. Koszt jednostkowy: 25 zł brutto.
7. Konferencja podsumowująca
Celem konferencji jest podsumowanie doświadczeń współpracy w realizacji programu
Archipelag Skarbów. W trakcie konferencji przedstawiane są wyniki badań diagnostycznych
w szkołach pokazujące m.in. skalę problemowych i ryzykownych zachowań młodzieży.
Omawiane są także wyniki ewaluacji programu w danym mieście. Jest też czas na ocenę
projektu przez nauczycieli, wychowawców i pedagogów szkolnych ze szkół, w których
program był realizowany. Konferencja podsumowująca pozwala ocenić efekty całego
projektu, omówić jego mocne i słabe strony, i rozważyć drogi współpracy na przyszłość.
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