Wizytówka projektu

TYTUŁ PROJEKTU
GŁÓWNY TEMAT1

„Edukacja na rzecz bezpieczeństwa w Gminie Przeworsk”
Edukacja w zakresie bezpieczeństwa

CEL PROJEKTU (1 ZDANIE)

Wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności
lokalnych w tym dzieci i młodzieży z terenu Gminy Przeworsk.

KRÓTKI OPIS PROJEKTU (MAX.
50 SŁÓW)

Projekt zakładał tworzenie bezpiecznego i przyjaznego
środowiska szkoły oraz promowanie zdrowego stylu życia wśród
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Przeprowadzono
warsztaty profilaktyczno-edukacyjne z zakresu bezpiecznych
zachowań,
cyberprzemocy,
bezpiecznego
korzystania
z Internetu, uzależnień od substancji psychoaktywnych,
profilaktyki agresji i przemocy rówieśniczej. Zorganizowano
szkolenia dla rodziców oraz dla seniorów.

REALIZATOR I PARTNERZY
PROJEKTU

Realizator: Gmina Przeworsk
Partnerzy projektu:
 Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie,
 Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
w Rzeszowie,
 Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
w Przeworsku,
 Stowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA
w Rzeszowie .
GRUPA DOCELOWA
 uczniowie z 10 szkół podstawowych oraz gimnazjalnych
z terenu Gminy Przeworsk,
 rodzice/opiekunowie prawni uczniów ze szkół biorących
udział w projekcie,
 uczestnicy szkolenia dla Seniorów – osoby w wieku
powyżej 50 lat z terenu gminy Przeworsk,
 uczestnicy seminarium - przedstawiciele podkarpackich
szkół (dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy), organizacji
pozarządowych oraz instytucji odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo (funkcjonariusze Policji, Straży Pożarnej,
Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
w Przeworsku,
Ratownictwa
Medycznego,
przedstawiciele lokalnych władz samorządowych,
rodzice/opiekunowie prawni uczniów biorących udział
projekcie oraz osoby ze społeczności lokalnej).
NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA W
 Warsztaty profilaktyczno – edukacyjne dla uczniów szkół
RAMACH PROJEKTU, W TYM
gimnazjalnych
z
zakresu
cyberprzemocy
oraz
WARTE POWIELENIA W INNYCH
bezpiecznego korzystania z Internetu.
PROJEKTACH (NP. KONKURS,
 Warsztaty
profilaktyczne
dla
uczniów
szkół
1

np. ruch drogowy, przeciwdziałanie narkomanii, bezpieczeństwo seniorów,

SZKOLENIE, SPOT)





INNOWACYJNE INICJATYWY W
RAMACH PROJEKTU




gimnazjalnych z zakresu uzależnień od substancji
psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem
uzależnień od dopalaczy.
Warsztaty profilaktyczno – edukacyjne dla uczniów Szkół
Podstawowych z zakresu profilaktyki agresji i przemocy
rówieśniczej.
Zakup i kolportaż wśród uczniów odblasków.
Organizacja szkoleń dla rodziców z zakresu
przeciwdziałania patologii społecznej.
Szkolenie dla Seniorów pn. „Skuteczne metody
zabezpieczania mienia – w jaki sposób chronić swoje
mienie i co chronić żeby uniknąć ewentualnej kradzieży”.
Seminarium podsumowujące realizację projektu –
„Bądźmy bezpieczni – dobre praktyki”.
Program warsztatów realizowany był w oparciu
o założenia amerykańskiego programu All Stars.
Wykorzystanie podczas zajęć będą NARKOgogli – dzięki
którym uczniowie poznali jak narkotyki i dopalacze
wpływają na percepcję i jakie zagrożenia mogą
powodować w ruchu drogowym.

ZREALIZOWANE INWESTYCJE2

LINKI DO STRON
INTERNETOWYCH
ZWIĄZANYCH Z PROJEKTEM
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jeśli dotyczy.

http://www.przeworsk.net.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=4
9&artykul=778&akcja=artykul
http://www.przeworsk.net.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=4
9&artykul=698&akcja=artykul
https://www.zycie.pl/informacje/artykul/11589,jedyny-takiprojekt-w-powiecie

