Wizytówka projektu

TYTUŁ PROJEKTU
GŁÓWNY TEMAT1

„Jak żyć bezpiecznie w gminie Sanok”
Bezpieczeństwo publiczne

CEL PROJEKTU (1 ZDANIE)

Zwiększenie realnego poziomu wiedzy społeczeństwa gminy
Sanok w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa publicznego
i przeciwdziałania patologiom społecznym .

KRÓTKI OPIS PROJEKTU (MAX.
50 SŁÓW)

Projekt posiadał charakter wieloaspektowy. Adresowany był do
społeczności lokalnej gminy Sanok z uwzględnieniem
szczególnych działań na rzecz dzieci i młodzieży. Zostały
przeprowadzone zajęcia edukacyjne w szkołach i przedszkolach
oraz wśród osób dorosłych nt. bezpieczeństwa, patologii
społecznych, uzależnień oraz zasad udzielania pierwszej
pomocy.

REALIZATOR I PARTNERZY
PROJEKTU

Realizator: Gmina Sanok
Partnerzy projektu:
 Młodzieżowy Dom Kultury w Sanoku,
 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa,
 Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Sanoku,
 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sanoku,
 Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy
Sanok.
GRUPA DOCELOWA
 dzieci przedszkolne,
 dzieci szkół podstawowych,
 młodzież szkół gimnazjalnych,
 rodzice, opiekunowie i zainteresowani ofertą pomocy
psychologicznej,
 pracownicy gminy Sanok,
 osoby działające w obszarze usług publicznych.
NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA W
 Zajęcia edukacyjne w szkołach i przedszkolach
RAMACH PROJEKTU, W TYM
przeprowadzone przez Policję, OSP oraz Poradnię
WARTE POWIELENIA W INNYCH
Psychologiczno-Pedagogiczną
w
Sanoku
nt.
PROJEKTACH (NP. KONKURS,
„Bezpieczeństwo na co dzień” oraz „Odpowiedzialność
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np. ruch drogowy, przeciwdziałanie narkomanii, bezpieczeństwo seniorów,

SZKOLENIE, SPOT)











INNOWACYJNE INICJATYWY W
RAMACH PROJEKTU






karna nieletnich, skutki kontaktu z substancjami
psychoaktywnymi”
(w
tym
prelekcje
nt.
odpowiedzialności karnej nieletnich, pokazy OSP, zajęcia
edukacyjno-profilaktyczne
nt.
zagrożeń
we
współczesnym
świecie,
używania
środków
psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych, zaburzeń
odżywiania, dyżury konsultacyjne dla rodziców).
Zajęcia edukacyjne „Bezpieczeństwo nad wodą” (zajęcia
edukacyjne dla dzieci, praktyczny pokaz ratownictwa
wodnego oraz zawody pływackie).
Spotkania konsultacyjno-operacyjne: służby, podmioty
ratownictwa
(Policja,
podmioty
ratownictwa
medycznego, Straż Pożarna, GOPR, MDK Sanok, PPP
w Sanoku, PWSZ Sanok).
Organizacja i przeprowadzenie kursów BLS oraz BLS
z modułem AED dla osób działających w przestrzeni
usług publicznych.
Organizacja happeningu pod hasłem „Bezpieczna gmina
Sanok - nie bądź obojętny” (w ramach happeningu
zrealizowano: Sympozjum pt. „Bezpieczna gmina Sanok –
nie bądź obojętny”, blok zajęć edukacyjnych i zabaw dla
dzieci oraz spektakle promujące projekt i postawy
prospołeczne i bezpieczne zachowania).
Organizacja konkursu plastycznego dla dzieci z terenu
gminy Sanok pn. „Bezpieczeństwo na placach zabaw”
z wystawą prac, blok zajęć i zabaw dla dzieci, quiz dla
uczestników z nagrodami.
Poprawa infrastruktury bezpieczeństwa poprzez zakup
i montaż monitoringu placów zabaw w pięciu
miejscowościach z terenu gminy Sanok.
Zajęcia edukacyjne zostały zorganizowane m.in. w formie
zabawy i ćwiczeń. Taka forma jest ciekawsza i zachęca
dzieci oraz młodzież do udziału.
Przeprowadzono zawody pływackie.
Organizacja happeningu, połączonego z różnorodnymi
atrakcjami: sympozjum, blokiem zajęć edukacyjnych,
spektaklem.
Organizacja konkursu plastycznego, z blokiem zajęć
i zabaw dla dzieci oraz quiz dla uczestników z nagrodami.

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

http://gminasanok.pl/razem-bezpieczniej-czyli-jak-zycbezpiecznie-w-gminie-sanok/
http://www.isanok.pl/aktualnosc/id19099,dzialaja-wspolnie-bybylo-bezpieczniej
http://www.isanok.pl/aktualnosc/id19101,w-trosce-obezpieczenstwo-najmlodszych

