Wizytówka projektu

TYTUŁ PROJEKTU
GŁÓWNY TEMAT1

„Chrońmy Młodość – program poprawy bezpieczeństwa
w szkołach gimnazjalnych z terenu powiatu stalowowolskiego”
Przeciwdziałanie zjawiskom patologii wśród młodzieży

CEL PROJEKTU (1 ZDANIE)

Podjęcie kompleksowych działań profilaktycznych na rzecz
zapobiegania zachowaniom aspołecznym i destrukcyjnym
młodzieży na terenie 12 szkół gimnazjalnych z powiatu
stalowowolskiego.

KRÓTKI OPIS PROJEKTU (MAX.
50 SŁÓW)

Projekt był kontynuacją programu zrealizowanego w 2015 roku
na terenie 6 szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Stalowa
Wola. W 2016 roku był realizowany w 12 szkołach gimnazjalnych
z terenu powiatu stalowowolskiego. Głównym założeniem była
profilaktyka agresji i przemocy, używania substancji
psychoaktywnych,
zwiększenie
skuteczności
działań
wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa.

REALIZATOR I PARTNERZY
PROJEKTU

Realizator: Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej
„INTEGRACJA”
Partnerzy:
 12
szkół
gimnazjalnych
z
terenu
powiatu
stalowowolskiego,
 Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli,
 Sąd Rodzinny,
 Ośrodki Pomocy Społecznej,
 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.
GRUPA DOCELOWA
młodzież z 12 szkół gimnazjalnych z terenu powiatu
stalowowolskiego
NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA W
 Przeprowadzono warsztaty edukacyjne dla kadry
RAMACH PROJEKTU, W TYM
pedagogicznej pn. „Nowoczesna profilaktyka wobec
WARTE POWIELENIA W INNYCH
zagrożeń dla młodzieży”.
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np. ruch drogowy, przeciwdziałanie narkomanii, bezpieczeństwo seniorów,

PROJEKTACH (NP. KONKURS,
SZKOLENIE, SPOT)




















Sporządzono raporty na temat bezpieczeństwa uczniów
w szkołach, skali zachowań aspołecznych, w tym
dotyczących przemocy, cyberprzemocy oraz uzależnień.
Raporty zostały sporządzone dla poszczególnych szkół
uczestniczących w projekcie oraz zbiorczy raport dla
powiatu stalowowolskiego.
Przeprowadzono warsztaty edukacyjne dla liderów
młodzieżowych
„Rola
lidera
młodzieżowego
w przeciwdziałaniu
aspołecznym
zachowaniom
rówieśników”.
Przeprowadzono trening zadaniowy „Aktywność zamiast
agresji i używek”. Było to wspólne spotkanie
przeszkolonej
kadry
pedagogicznej
i
liderów
młodzieżowych przygotowujące do podjęcia działań na
rzecz młodzieży w konkretnych środowiskach szkolnych.
Zrealizowano
zajęcia
profilaktyczno-edukacyjne
w klasach. Powstało ok. 30 liderskich 3-osobowych
teamów. Każdy team miał za zadanie zrealizować 2godzinne zajęcia dla co najmniej 3 klas.
Zrealizowano akcje promujące pozytywne postawy
młodzieży i bezpieczeństwo na terenie szkół. W czasie
tych akcji liderzy promowali program „Razem
bezpieczniej” oraz projekt „CHROŃMY MŁODOŚĆ” wśród
społeczności szkolnych. Akcje przyjmowały formę
happeningów,
akcji
plakatowych,
koncertów,
przedstawień itp.
Przeprowadzono warsztaty edukacyjne dotyczące
mediacji rówieśniczej.
Zorganizowano konkurs z nagrodami na twórczy projekt
promujący bezpieczeństwo w szkole. W szkołach
biorących udział w projekcie został ogłoszony konkurs na
twórczy projekt w formie filmiku, zdjęcia, prezentacji,
plakatu itp. Zwycięski projekt został upowszechniony na
stronie internetowej Stowarzyszenia oraz w mediach
społecznościowych.
Zorganizowano warsztaty zadaniowe w celu budowania
lokalnej sieci współpracy na rzecz wzrostu
bezpieczeństwa w szkołach. Na warsztaty zaproszono
grupę 15 profesjonalistów działających w obszarze
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży (Policja, MOPS,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Sąd, JST,
dyrektorzy szkół).
Zorganizowano szkolenie dla funkcjonariuszy służb
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.
Do udziału w warsztacie zostało zaproszonych 12
przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej, którzy w swojej
pracy stykają się z młodzieżą. W czasie warsztatu mieli
okazję zapoznać się ze specyfiką problemów wieku
adolescencji, asertywnego zachowania w sytuacji agresji
słownej
ze
strony
młodzieży,
efektywnego
komunikowania się w sytuacji kryzysowej.
Przeprowadzono szkolenia dla rodziców. Celem szkoleń

INNOWACYJNE INICJATYWY W
RAMACH PROJEKTU

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

było zwrócenie uwagi rodziców na zagrożenia, na jakie
narażone są ich dzieci we współczesnym świecie.
 Zorganizowano powiatową debatę „Profilaktyka
zachowań aspołecznych wśród młodzieży”, która była
podsumowaniem programu.
Zastosowano różnorodne metody w trakcie realizacji projektu:
metodę edukacji i mediacji rówieśniczej, metodę projektu
wykorzystaną przy inicjatywach społecznych, cykl szkoleniowy
dla dorosłych i młodzieży zrealizowany metodami aktywnymi,
które wpłynęły na łatwiejsze przyswojenie wiedzy i podniosły
atrakcyjność tej formy wsparcia. Ponadto została zastosowana
zasada empowerment, czyli włączenia w proces decyzyjny samej
młodzieży.
http://www.stowarzyszenieintegracja.eu/chronmy-mlodosc-dlaszkol-gimnazjalnych/
www.facebook.com/srppintegracja/

