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Edukacja dla bezpieczeństwap.wlogo,
Świdnicy
plakat – działania na rzecz
młodzieży i seniorów
Edukacja dla bezpieczeństwa
Podniesienie świadomości na temat szkodliwości substancji
psychoaktywnych, zjawiska przemocy, ze szczególnym
uwzględnieniem przemocy rówieśniczej, w tym aktywizacja
społeczności lokalnej w obszarze bezpieczeństwa i porządku
publicznego.
W ramach projektu zorganizowane zostały dwie konferencje
(rozpoczynająca i podsumowująca projekt) w takcie których
spotkali się m.in. młodzież gimnazjalna i seniorzy. W/w grupy
uczestniczyły w licznych formach edukacyjnych: warsztaty,
spotkania, pogadanki, indywidualne spotkania w domach
seniorów. Opublikowane zostały artykuły w lokalnych mediach,
wydano informatory dla młodzieży i seniorów. Materiały
edukacyjne poruszały problemy związane z uzależnieniami,
przemocą i innymi sytuacjami kryzysowymi oraz prezentowały
formy i miejsca pomocy dostępne na terenie Świdnicy.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy (realizator)
Partnerzy:
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Świdnicy
Dzienny Dom „Senior - WIGOR” w Świdnicy
Straż Miejska w Świdnicy
- młodzież szkół gimnazjalnych,
- seniorzy,
- rodzice, opiekunowie i wychowawcy
- wszyscy mieszkańcy Świdnicy.
Do najważniejszych działań należy zaliczyć edukację
gimnazjalistów poprzez udział młodzieży
w warsztatach
psychoedukacyjnych
oraz
edukację
seniorów,
którzy
uczestniczyli
w
spotkaniach
dotyczących
obszaru
bezpieczeństwa. Spotkania organizowały następujące służby:
ośrodek pomocy społecznej, policja, pogotowie ratunkowe
i
sanepid. Istotna była również oferta edukacyjna dla rodziców,
której zadaniem było podniesienie umiejętności rodzicielskich.
Organizacja spotkań z seniorami mającymi problemy
w poruszaniu się w ich domach. W ramach wspólnych wizyt
patronażowych pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w
Świdnicy
oraz funkcjonariusz Komendy
Powiatowej Policji w Świdnicy rozmawiali ze starszymi osobami
o zagrożeniach i sposobach radzenia sobie z nimi.
Organizacja warsztatów dla młodzieży gimnazjalnej dla
poszczególnych zespołów klasowych z podziałem na dwie grupy:
oddzielnie chłopcy i oddzielnie dziewczęta.

np. ruch drogowy, przeciwdziałanie narkomanii, bezpieczeństwo seniorów,
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ZREALIZOWANE
INWESTYCJE2

Nie dotyczy

LINKI DO STRON
INTERNETOWYCH
ZWIĄZANYCH Z
PROJEKTEM

http://um.swidnica.pl/ftpum/pub/mops/zakonczenie-projekturazem-bezpieczniej/

jeśli dotyczy.

