Wizytówka projektu

TYTUŁ PROJEKTU

„Razem uczymy się bezpieczeństwa - Jarosław 2016 ”

GŁÓWNY TEMAT1

Edukacja w zakresie bezpieczeństwa

CEL PROJEKTU (1 ZDANIE)

Wzrost
świadomości
bezpieczeństwa

KRÓTKI OPIS PROJEKTU (MAX.
50 SŁÓW)

Projekt stanowił jeden z istotnych elementów kompleksowego,
lokalnego programu poprawy bezpieczeństwa i porządku
publicznego pn. „Bezpieczny Jarosław”, realizowanego
w Jarosławiu już od wielu lat. W ramach projektu prowadzone
były działania edukacyjne skierowane zarówno do najmłodszych
mieszkańców, jak również dorosłych i seniorów.

REALIZATOR I PARTNERZY
PROJEKTU

uczestników

projektu

na

temat

Realizator projektu: Urząd Miasta Jarosławia
Partnerzy projektu:
 Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu,
 Straż Miejska w Jarosławiu,
 Dyrekcje jarosławskich szkół,
 Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu,
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Jarosławiu,
 Jednostka strzelecka „Strzelec” nr 2025 w Jarosławiu,
 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
 Telewizja internetowa „Twoja TV”,
 Telewizja internetowa „Pod 24”,
 Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu,
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jarosławiu,
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
GRUPA DOCELOWA
Mieszkańcy miasta Jarosławia i gmin ościennych oraz ich
rodziny, uczniowie jarosławskich szkół, dzieci i młodzież, osoby
dorosłe, w tym słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA W
 Przeprowadzono badania ankietowe wśród mieszkańców
RAMACH PROJEKTU, W TYM
Jarosławia dot. zagrożeń występujących w ich
WARTE POWIELENIA W INNYCH
środowisku oraz ich skali.
PROJEKTACH (NP. KONKURS,
 Zorganizowano spotkania tematyczne dla najmłodszych
SZKOLENIE, SPOT)
mieszkańców z policjantami i strażnikami, trenerami
i opiekunami psów. Po ich zakończeniu zorganizowano
konkurs plastyczny z nagrodami.
 Zorganizowano warsztaty tematyczne i szkolenia dla
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np. ruch drogowy, przeciwdziałanie narkomanii, bezpieczeństwo seniorów,

INNOWACYJNE INICJATYWY W
RAMACH PROJEKTU

nauczycieli, pedagogów i wychowawców dot. zjawiska
agresji oraz symptomów uzależnień.
 Zorganizowano spotkania z mieszkańcami nt. zagrożeń
okresu zimowego, zatrucia tlenkiem węgla. Podczas
spotkania rozdano mieszkańcom czujniki tlenku węgla
oraz materiały edukacyjne.
 Zorganizowano spotkanie dla słuchaczy Uniwersytetu
Trzeciego Wieku oraz mieszkańców ze służbami
mundurowymi, dotyczące tematyki bezpieczeństwa.
Innowacyjność projektu „Razem uczymy się bezpieczeństwa Jarosław 2016” polegała na połączeniu w jednym projekcie
szerokiego spektrum zagadnień dot. bezpieczeństwa
i nastawienia na przyszłość.
Ogromne znaczenie miało zaangażowanie w przedsięwzięcie
lokalnych mediów.
Istotnym atutem projektu był udział w nim szerokiego grona
podmiotów i instytucji co pozwoliło na optymalizację efektów
podejmowanych wspólnie działań.

ZREALIZOWANE INWESTYCJE2

LINKI DO STRON
INTERNETOWYCH
ZWIĄZANYCH Z PROJEKTEM
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jeśli dotyczy.

http://www.jaroslaw.pl/programy-profilaktyczne
http://www.jaroslaw.pl/programy

