Wizytówka projektu

TYTUŁ PROJEKTU
GŁÓWNY TEMAT1

„#LEPIEJ GRAĆ NIŻ ĆPAĆ! – profilaktyka uzależnień w Powiecie
Mieleckim”
Przeciwdziałanie uzależnieniom

CEL PROJEKTU (1 ZDANIE)

Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci
i młodzieży

KRÓTKI OPIS PROJEKTU (MAX.
50 SŁÓW)

Projekt zakładał działania interaktywne, polegające na
zaangażowaniu młodzieży i aktywizowaniu ich do wyrobienia
postawy antynarkotykowej. Zastosowano różnorodne działania
(sportowe, spotkania ze sportowcami, dyżur terapeuty,
realizacja konkursu filmowego), które dzięki motywowaniu,
inspirowaniu, rozwijaniu kreatywności pomogły kształtować
pozytywne postawy młodych ludzi.

REALIZATOR I PARTNERZY
PROJEKTU

Realizator: Powiat Mielecki
Partnerzy:
 International Police Association, Międzynarodowe
Stowarzyszenie Policji Sekcja Polska – Polish Section
Region Mielec,
 Komenda Powiatowa Policji w Mielcu - Zespół
Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii,
 NZOZ Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień,
 Klub Młodych Liderów,
 Extreme Fitness.
GRUPA DOCELOWA
 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu
mieleckiego,
 rodzice uczniów klas pierwszych i drugich szkół
ponadgimnazjalnych.
NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA W
 Organizacja międzyszkolnego turnieju piłki nożnej
RAMACH PROJEKTU, W TYM
FOOTBALL CHALLENGE oraz maratonu Zumby;
WARTE POWIELENIA W INNYCH
wyłonienie grupy ULTRASÓW, którzy byli odpowiedzialni
PROJEKTACH (NP. KONKURS,
za tworzenie i koordynacje widowiskowej oprawy
SZKOLENIE, SPOT)
meczów, opierającej się na prezentacji różnych
sposobów przeciwdziałania uzależnieniom.
Przeprowadzenie zajęć sportowych miało na celu
wskazanie różnych sposobów spędzania wolnego czasu.
 Organizacja Konkursu filmowego „Manifest młodych
przeciw ćpaniu” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
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np. ruch drogowy, przeciwdziałanie narkomanii, bezpieczeństwo seniorów,





INNOWACYJNE INICJATYWY W
RAMACH PROJEKTU






Powiatu Mieleckiego.
Spotkania nt. zagrożeń i uzależnień z rodzicami klas
pierwszych i drugich w szkołach ponadgimnazjalnych.
Spotkania z terapeutami uzależnień w 1 i 2 klasach szkół
ponadgimnazjalnych, uruchomiono dyżury konsultacji
dla rodziców w zakresie uzależnień.
Przygotowano Raport uzależnień dla Powiatu
Mieleckiego.
Organizacja
interdyscyplinarnej
konferencji
podsumowującej projekt.
Zorganizowanie sportowego happeningu FOOTBALL
CHALLENGE, maratonu zumby, wyzwania ultrasów.
Spotkania ze znanymi sportowcami.
Równocześnie akcja profilaktyczna była prowadzona na
portalach społecznościowych.
Zorganizowanie konkursu filmowego „Manifest młodych
przeciw ćpaniu” (filmy zostały opublikowane na
Facebooku,
a głosowanie odbywało się poprzez
„lajkowanie”.

ZREALIZOWANE INWESTYCJE2

LINKI DO STRON
INTERNETOWYCH
ZWIĄZANYCH Z PROJEKTEM

http://www.hej.mielec.pl/miasto2/aktualnosci/art7524,lepiejgrac-niz-cpac-w-powiecie-ruszyl-projekt-profilaktyki-uzaleznienzdjecia.html
http://www.hej.mielec.pl/miasto2/aktualnosci/art7450,powiatmielecki-startuje-z-nowym-projektem-lepiej-grac-niz-cpac.html
http://www.powiat-mielecki.pl/pl/20/20/art3772.html
http://www.powiat-mielecki.pl/pl/20/20/art3707.html
http://www.powiat-mielecki.pl/pl/20/20/art3709.html
http://www.powiat-mielecki.pl/pl/20/20/art3703.html
http://www.powiat-mielecki.pl/pl/20/20/art3653.html
https://www.youtube.com/watch?v=0n1uOc7LQH4
https://www.youtube.com/watch?v=Jktc9EkgrJo&list=PLqVRVQY1_07
xXJnw0aRe_NU30_NXK5laH
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jeśli dotyczy.

