Wizytówka projektu

TYTUŁ PROJEKTU

„Bezpieczny Konstantynów Łódzki”

GŁÓWNY TEMAT1

Edukacja dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży m.in. z zakresu
cyberprzestrzeni, ruchu drogowego, szkodliwości substancji
psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, tzw. dopalacze) oraz patologii
społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy rówieśniczej,
również powodowanej stereotypami i uprzedzeniami.
Celem głównym projektu było zwiększenie bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży, działalność profilaktyczna, zmniejszenie ilości wykroczeń
oraz wypadków z ich udziałem w miejsce zamieszkania, w szkołach
i ich okolicach, a także podjęcie szeregu działań mających na celu
zwiększenie świadomości młodego pokolenia w sferze bezpiecznych
zachowań, podniesienie bezpieczeństwa w ruchu samochodowym
i pieszym zostanie zrealizowany poprzez wszystkie założone działania
projektowe.
Przedsięwzięcie edukacyjno – profilaktyczne, realizowane od
01.10.2016 do 31.12.2016 r., polegało na przekazaniu wiedzy
najmłodszym mieszkańcom Konstantynowa Łódzkiego na temat
szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego. W swoich
założeniach program został dostosowany do potrzeb rozwojowych
uczestników projektu oraz do potrzeb środowiska, w którym żyją.
Projekt adresowany był do dzieci/młodzieży z placówek oświatowych z
Konstantynowa Łódzkiego w wieku 3-15 lat, w którym łącznie wzięło
udział około 800 dzieci i uczniów. Realizacja projektu oparta była na
ścisłej współpracy wnioskodawcy ze instytucjami działającymi na
terenie Konstantynowa Łódzkiego.
Realizator projektu: Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim, Straż
Miejska w Konstantynowie Łódzkim
Partnerzy: Komisariat Policji w Konstantynowie Łódzkim, Miejski
Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim, Ochotnicza Straż Pożarna
Konstantynów w Konstantynowie Łódzkim, Hufiec Konstantynów
Łódzki, Miejska Biblioteka Publiczna w Konstantynowie Łódzkim,
Konstantynowskie Centrum Pomocy Rodzinie.
Projekt adresowany był do dzieci/młodzieży z placówek oświatowych
z Konstantynowa Łódzkiego w wieku 3-15 lat.W projekcie udział
wzięło łącznie około 800 dzieci i uczniów z Konstantynowskich
Placówek oświatowych, w tym z:
-Publicznego Przedszkola nr 1 ul. Daszyńskiego 3/5
-Publicznego Przedszkola nr 2 ul. Sadowa 8
-Niepublicznego Przedszkola „Magnolki” ul. Zgierska 12
-Niepublicznego Przedszkola „Barwne dzieci” ul. Jana Pawła II 41
-Niepublicznego Przedszkola „Camelot” ul. Łódzka 1
-Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Łódzka 117
-Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Lutomierska 4
-Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Sadowa 5/7
Adresatami pośrednimi projektu były rodziny osób biorących udział
w projekcie, koledzy, koleżanki, społeczność lokalna, instytucje
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np. ruch drogowy, przeciwdziałanie narkomanii, bezpieczeństwo seniorów,
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kulturalne, pracownicy jednostek zaangażowanych w realizację
projektu.
W ramach projektu zostały zorganizowane i przeprowadzone
następujące działania:
- 48 godzin warsztatów edukacyjno – profilaktycznych w zakresie
bezpieczeństwa dla 687 dzieci i młodzieży szkolnej;
- gra uliczna,
- 48 godzin zajęć edukacyjnych pn. „Jestem on Line”;
- 6 godzin zajęć z dziećmi na temat udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej;
- 10 godzin zajęć sportowych z elementami samoobrony dla 25 dzieci
- 2 przedstawienia profilaktyczne,
- przegląd tetrzyków „Żyj zdrowo”
- cykl spotkań z funkcjonariuszami Policji, Straży Miejskiej, Druhami
Ochotniczej Straży Pożarnej.
W ramach zadania zakupiony został niezbędny sprzęt: defibrylator,
fantom reanimacyjny, nosze ortopedyczne, 10 sztuk apteczek pierwszej
pomocy, upominki dla bezpiecznego poruszania się po drodze.
Nie dotyczy
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LINKI DO STRON
INTERNETOWYCH
ZWIĄZANYCH Z PROJEKTEM

www.konstantynow.pl
www.facebook.pl/konstantynowlodzki

jeśli dotyczy.

