Wizytówka projektu

TYTUŁ PROJEKTU

Razem dla bezpieczeństwa.

GŁÓWNY TEMAT1

Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i
młodzieży.
Cel główny projektu - zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i
młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w
rodzinie oraz przemocą rówieśniczą, ochrona przed alkoholem,
narkotykami, środkami zastępczymi, substancjami
psychoaktywnymi, poprzez zapewnienie im kompleksowego
wsparcia.

CEL PROJEKTU (1 ZDANIE)

KRÓTKI OPIS PROJEKTU (MAX.
50 SŁÓW)

Zorganizowano i przeprowadzono:
- diagnozę stanu bezpieczeństwa,

- kampanię społeczną podnoszącą świadomość zagrożeń i stan
wiedzy nt. przeciwdziałania patologiom,
- warsztaty profilaktyczne dla dzieci, młodzieży, rodziców,
- warsztaty fotograficzne, tworzenia komiksów, teatralne,

taneczne,
- 4 debaty społeczne nt. bezpieczeństwa oraz profilaktyki
zachowań aspołecznych,
- Trening Zastępowania Agresji dla kadry pedagogicznej,
- Trening Rozwiązywania Konfliktów dla rodziców.
REALIZATOR I PARTNERZY
PROJEKTU
GRUPA DOCELOWA

Miasto Oleśnica

Bezpośrednimi uczestnikami projektu były dzieci i młodzież,
rodzice oraz kadra pedagogiczna, z terenu Miasta Oleśnica.
Pośrednimi uczestnikami byli funkcjonariusze Komendy
Powiatowej Policji w Oleśnicy, mieszkańcy Miasta Oleśnica,
uczestnicy debat, tj. przedstawiciele samorządów lokalnych,
dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele, władze miasta,
lokalne media.
NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA W
Aby rozpowszechnić projekt wśród społeczności lokalnej
RAMACH PROJEKTU, W TYM
ogłoszono konkurs na projekt plakatu. Regulamin konkursu oraz
WARTE POWIELENIA W INNYCH ogłoszenia znalazły się we wszystkich ważnych punktach Miasta
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np. ruch drogowy, przeciwdziałanie narkomanii, bezpieczeństwo seniorów,

PROJEKTACH (NP. KONKURS,
SZKOLENIE, SPOT)

oraz we wszystkich placówkach oświatowych. Praca zwycięzcy
stała się wizytówką projektu (plakaty, zaproszenia, dyplomy).
Bardzo dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży
cieszyły się innowacyjne formy spędzania czasu wolnego, tj.
warsztaty fotograficzne, tworzenia komiksów, teatralne oraz
warsztaty taneczne.
Uczestnicy warsztatów zaprezentowali wyniki swoich pracy w
trakcie debaty podsumowującej projekt. Odbył się wernisaż prac
uczestników warsztatów fotograficznych oraz wystawa
komiksów. Na scenie zaprezentowali się uczestnicy warsztatów
tanecznych oraz teatralnych.

INNOWACYJNE INICJATYWY W
RAMACH PROJEKTU

Powstał krótki film, pokazujący sposób realizacji warsztatów.
Film został także pokazany na debacie podsumowującej projekt
W ramach organizacji innowacyjnych form spędzania czasu
wolnego zorganizowano warsztaty fotograficzne, warsztaty
tworzenia komiksów, warsztaty teatralne oraz warsztaty
taneczne.

ZREALIZOWANE INWESTYCJE2
Nie dotyczy
LINKI DO STRON
INTERNETOWYCH
ZWIĄZANYCH Z PROJEKTEM
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jeśli dotyczy.

http://www.mops.olesnica.bip-e.pl/
http://www.olesnica.pl/
http://mojaolesnica.pl/
http://olesnica24.com/

