
Załącznik nr 2 

 

Merytoryczne prowadzenie, rozwój i utrzymanie w 2015 r. serwisu internetowego 

„waznelekcje.pl” wraz z jego profilem fejsbukowym oraz powiązanymi aplikacjami 

mobilnymi (Android, IOS, Windows)  

 

1.1. Odbiorcy zadania: 

 

W szczególności rodzice oraz nauczyciele i inne osoby zaangażowane w opiekę 

nad dziećmi. 

 

1.2. Cel zadania: 

 

Zadanie ma na celu kontynuację działań rozpoczętych w 2014 r. służących 

wzrostowi świadomości rodziców, nauczycieli i innych osób zaangażowanych 

w opiekę nad dziećmi, w zakresie: 

− rodzajów i skali nasilenia problemów i zachowań ryzykownych dzieci 

i młodzieży, 

− znaczenia i roli współpracy wszystkich zaangażowanych w opiekę nad dziećmi 

osób, zwłaszcza rodziców, oraz środowiska szkolnego, w zapobieganiu tym 

zjawiskom. 

 

1.3. Merytoryczne prowadzenie i utrzymanie serwisu internetowego „waznelekcje.pl” 

wraz z jego profilem fejsbukowym oraz powiązanymi aplikacjami mobilnymi 

powinno być zgodne z założeniami Programu oraz wspierać jego cele, 

a w szczególności obejmować: 

− regularne opracowywanie i wprowadzanie nowych materiałów tekstowych 

i graficznych (w tym artykułów, spotów, filmów, animacji, zdjęć, scenariuszy 

zajęć, prezentacji multimedialnych itp.) kierowanych do rodziców, nauczycieli 

i wychowawców, dotyczących występowania zachowań ryzykownych wśród 

dzieci i młodzieży, profilaktyki i rozwiązywania sytuacji kryzysowych z nimi 

związanych, 

− zamieszczanie oraz obróbka edytorska i graficzna treści i materiałów 

rekomendowanych przez Wojewódzki Zespół Koordynujący - na wniosek 

Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (w tym artykułów, spotów, 

filmów, animacji, zdjęć, scenariuszy zajęć, prezentacji multimedialnych itp.), 

− rozwój, doskonalenie i promocję serwisu, 

− prowadzenie prac graficznych i programistycznych, 

− aktualizowanie istniejących i dodawanie nowych podstron,  

− pozycjonowanie serwisu, 

− uruchomienie profesjonalnych statystyk analizujących ruch na serwisach 

internetowych. 

Zamieszczane w serwisie materiały własne powinny być opracowywane przez osoby 

będące specjalistami w danej dziedzinie, posiadającymi właściwe w temacie 

wykształcenie lub doświadczenie (np. dietetyków, psychologów, pedagogów). 

 

1.4. Działania powyższe winny być inicjowane i prowadzone przez Wykonawcę, 

z zastrzeżeniem, że w przypadku rekomendowania przez Wojewódzki Zespół 

Koordynujący materiałów wytworzonych przez innych wykonawców 

do zamieszczenia na stronie internetowej – winny być realizowane na wniosek 

Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. 


