Wizytówka projektu

TYTUŁ PROJEKTU

Systemy bezpieczeństwa i ochrony zespołu pałacowoparkowego w Kamieńcu Ząbkowickim przed wandalizmem.

GŁÓWNY TEMAT1

Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem
tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa w obiektach Dziedzictwa
Narodowego
Ochrona obiektów dziedzictwa narodowego poprzez tworzenie lokalnych
systemów bezpieczeństwa , zabezpieczenie obiektu przed dewastacją i
aspołecznymi zachowaniami, tj. monitoring wizualny, oświetlenie
zewnętrzne, ochrona p-poż, wzrost świadomości społeczeństwa o walorach i
potrzebie ochrony zabytków i pomników przyrody w zakresie tematycznych
pogadanek (sesja Rady Gminy, prelekcje tematyczne w szkołach i konferencje
ogólnodostępne), publikacje książkowe, foldery informacyjne.
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Projekt składał się z następujących etapów: - rozbudowa istniejącego
monitoringu; - rozbudowa istniejącego oświetlenia alejek parkowych w celu
ochrony obiektu zabytkowego przed dewastacją i zniszczeniem; - edukacja
społeczeństwa o konieczności ochrony obiektów zabytkowych przed
dewastacją i zniszczeniem gdyż stanowią wartość historyczną i kulturową którą
należy zachować dla potomnych poprzez różnego typu pogadanki,
konferencje, ulotki, foldery informacyjne, publikacje książkowe.
Realizator Gmina Kamieniec Ząbkowicki,
Partnerzy-Komenda Powiatowa Policji,
Straż Pożarna- OSP Kamieniec Ząbkowicki
Adresaci projektu to ogół lokalnego społeczeństwa w liczbie ok. 8.497 osób
w tym młodzież szkół gimnazjalnych i podstawowych w liczbie około 700
uczniów oraz przedstawiciele władz samorządowych.
Wzrost świadomości w zakresie obowiązku dbania o obiekty zabytkowe,
przeciwstawianie się dewastacji i aktom wandalizmu, uświadomienie u
społeczności lokalnej rangi zespołu pałacowo-parkowego w stopniu takim
aby sami mieszkańcy go chronili, zachęcenie dzieci i młodzieży do
prawidłowego korzystania z walorów tego zespołu, zwrócenie uwagi na jego
piękno a tym samym promocja zagadnień związanych z ochroną i opieką nad
zabytkami. Pokazanie nowych systemów zabezpieczenia tego typu obiektów
przed dewastacją i zniszczeniem. Wartości te winny być powielane co roku w
formie różnego typu konkursów, konferencji pogadanek itp.
Wzrost świadomości u społeczności o konieczność dbania o obiekty
zabytkowe, uświadomienie ich wartości historycznej i kulturowej,
przeciwstawianie się dewastacji i zniszczeniu obiektów zabytkowych.
Rozbudowa istniejącego monitoringu zewnętrznego, rozbudowa istniejącego
oświetlenia zewnętrznego alejek parkowych.
WWW.kamienieczabkowicki.eu
WWW.palacmarianny.com.pl

np. ruch drogowy, przeciwdziałanie narkomanii, bezpieczeństwo seniorów,
jeśli dotyczy.

