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TYTUŁ PROJEKTU

"Uczeń, rodzic, nauczyciel - razem dla bezpiecznego
dzieciństwa w Gminie Głusk"

GŁÓWNY TEMAT

Działanie nr 2 Przeciwdziałanie zjawiskom patologii
oraz ochrona dzieci i młodzieży

CEL PROJEKTU

KRÓTKI OPIS PROJEKTU

Celem projektu było rozwinięcie kompetencji
uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie
rozpoznawania i przeciwdziałania negatywnym
skutkom potencjalnych zagrożeń dla dzieci i
młodzieży zdiagnozowanych na terenie Gminy
Głusk do końca 2016 roku.

Projekt pn.: "Uczeń, rodzic, nauczyciel - razem dla
bezpiecznego dzieciństwa w Gminie Głusk"
zrealizowano w terminie do 31.12.2016 roku. W
ramach realizacji projektu podjęte były działania:
- dla uczniów – 379 godz;
1. 40 godz. Warsztatów z zakresu nabywania
umiejętności kontrolowania impulsów i radzenia
sobie ze złymi emocjami, rozwiązywania
problemów, oceniania swoich zachowań, patrzenia
na problem z perspektywy innych osób,
negocjowania, empatii – poprzez działanie
(odgrywanie scenek)
2. 3 godz. Warsztatów pt. Bezpieczeństwo w sieci –
„Zagrożenia wynikające z korzystania Facebooka.”
3. 4 godz. Warsztatów pt. „Bezpieczna droga do
domu i szkoły”
4. 4 godz. Warsztatów pt. „Zasady bezpiecznego
zachowania w szkole”
5. 4 godz. Warsztatów pt. „Bezpieczeństwo
pożarowe”
6. 14 godz. Warsztatów pt. „Czym jest uzależnienie?
Co najbardziej zniewala dzieci i młodzież?”
7. 14 godz. Warsztatów pt. „Czym są dopalacze?”
jak się przed nimi bronić

8. 14 godz. Warsztatów dot. zagadnień z Kodeksu
Cywilnego
oraz
Kodeksu
Karnegoodpowiedzialność cywilna
9. 14 godz. Warsztatów pt. Przeciwdziałanie agresji
–„ Jak rozwiązywać konflikty?”
10. 1 szt. festynu „STOP PRZEMOCY”
11. 220 godz. zajęć sportowych dla dzieci i
młodzieży.
12. 40 godz. zajęć plenerowych.
13. 8 godz. gier i zabaw na placach zabaw z
animatorem dla dzieci najmłodszych tj. do 10 roku
życia.
14. 4 szkolne i 1 gminny konkursu dotyczącego
przemocy i przeciwdziałania patologiom w
lokalnym środowisku
- dla nauczycieli – 12 godz;
1. 4 godz. Warsztatów z zakresu problematyki
agresji i przemocy i przeciwdziałania im, z zakresu
uczenia uczniów umiejętności psychologicznych i
społecznych
2. 4 godz. Warsztatów z zakresu komunikacji
(nauczyciel – nauczyciel, nauczyciel – uczeń,
nauczyciel – rodzic)
3. 4 godz. Warsztatów z zakresu negocjacji
- dla społeczności lokalnej – 2 godz;
1. 1 godz. Warsztatu z zakresu podnoszenia
umiejętności wychowawczych
2. 1 godz. Spotkania informacyjne na temat
przyczyn agresji i ponoszenia konsekwencji przez
ich dzieci oraz odpowiedzialności rodziców
- dla opiekunów, rodziców- 7 godz;
1. 1 godz. Spotkania informacyjne o przypadkach
agresji odnotowanych w środowisku lokalnym,
sposobów
reagowania
na
zaobserwowane
zachowania agresywne, o odpowiedzialności
prawnej każdego mieszkańca w sytuacji braku
reakcji
2. 1 godz. otwartego warsztatu dot. psychologii o
angażowaniu
społeczności
do
działań
zapewniających
bezpieczeństwo
przed
uzależnieniami

3. 1 godz. debaty społecznej dotyczącej
przeciwdziałania zjawiskom patologii i ochronie
dzieci i młodzieży – spotkanie z kuratorem
4. 4 godz. Warsztatu pn. „Budowanie więzi między
dziećmi i rodzicami w dobie rozwoju przestrzeni
wirtualnej”
Realizacja działań odbyła się dla w/w grup
związanych z: Zespołem Szkół w Kalinówce,
Zespołem Szkół w Wilczopolu – Kolonii, Zespołem
Szkół w Mętowie, Publiczną Szkołą Podstawową
im. Kornela Makuszyńskiego w Prawiednikach oraz
Filią Biblioteczną w Wilczopolu - Kolonii. W
ramach realizacji projektu na potrzeby w/w
placówek zostało zakupionych 5 zestawów
monitoringu.

REALIZATOR I PARTNERZY
PROJEKTU

GRUPA DOCELOWA

Projekt był realizowany przez Gminę Głusk,
Partnerzy:
1. III Komisariat Policji w Lublinie.
2. Ochotnicza Straż Pożarna.
3. Państwowa Straż Pożarna.
4. Gminny Ludowy Klub Sportowy.
5. SZEAS przy Urzędzie Gminy Głusk.
6. przedstawiciele Gminy Głusk.
7. Stowarzyszenie Nasza Szkoła.
8. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ANIMA.
9. Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z
siedzibą w Świdniku.
10. Komenda Miejska Policji w Lublinie.
11. Centrum Powiatowe Pomocy Rodzinie.

Adresaci: bezpośredni – 2 181 a w tym: 1 419 młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych, przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych, -500 rodziców/opiekunów,- 142
nauczycieli - 120 mieszkańców Gminy Głusk
Adresaci pośredni – 3 000 - kadra pedagogiczna
szkół, przedstawiciele władz samorządowych,
funkcjonariusze Policji, Ochotnicza Straż Pożarna,
działacze klubów sportowych i stowarzyszeń,
rodzice/opiekunowie młodzieży uczestniczącej w
projekcie, ogół społeczeństwa

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA
W RAMACH PROJEKTU, W
TYM WARTE POWIELENIA W
INNYCH PROJEKTACH (NP.
KONKURS, SPOT)

INNOWACYJNE INICJATYWY

Wszystkie realizowane zajęcia dla dzieci i
młodzieży oraz dla rodziców cieszyły się dużym
zainteresowaniem – wzięła w nich udział planowana
liczba uczestników. W wyniku jego realizacji
nastąpiło rozwinięcie kompetencji uczniów,
rodziców i nauczycieli w zakresie rozpoznawania i
przeciwdziałania
negatywnym
skutkom
potencjalnych zagrożeń dla dzieci i młodzieży
zdiagnozowanych na terenie Gminy Głusk do końca
2016 roku.
Wszyscy nauczyciele, z 4 szkół uczestniczących w
ramach realizacji projektu, skorzystali ze wsparcia
przewidzianego w ramach realizacji projektu.
Największym zainteresowaniem cieszyły się
następujące zajęcia:
1. Warsztaty pt. „Bezpieczna droga do domu i
szkoły”
2. Warsztaty pt. „Zasady bezpiecznego
zachowania w szkole”
3. Warsztaty pt. „Bezpieczeństwo pożarowe”
Warsztaty
były
przeprowadzone
przez
przedstawicieli Policji w Lublinie, gminnych
jednostek OSP oraz Państwowej Straży Pożarnej w
Lublinie.
Uczniowie uczestniczyli w zajęciach praktycznych,
z użyciem wozów i sprzętów, którymi na co dzień w
swojej pracy posługują się pracownicy jednostek
mundurowych.
W ramach przeprowadzonych zajęć u uczestników
wzrósł poziom wiedzy i umiejętności w zakresie:
- bezpieczeństwa w poruszaniu się, w zachowaniu w
grupie,
- rozpoznawania zagrożeń,
- poznania skutków niewłaściwych zachowań na
chodniku, przejściu dla pieszych,
możliwych
konsekwencji
w
przypadku
spowodowania
wypadku
w
szkole
lub
nieodpowiedniego
reagowania
na
sytuacje
stwarzające zagrożenia dla samego siebie lub innych
uczniów.
W ramach realizacji projektu zorganizowane zostały
następujące konkursy:
- multimedialny, w kategorii film i prezentacja;
- plastyczny.
Nagrodzone I miejsca zostały wyświetlone
nagrodzone i wyświetlone podczas konferencji
kończącej realizację projektu.
W Urzędzie Gminy Głusk, w ramach konferencji
kończącej realizację projektu zorganizowano 1godzinne spotkanie z kuratorem w formie debaty

W RAMACH PROJEKTU

społecznej na temat przeciwdziałania zjawiskom
patologii i ochronie dzieci i młodzieży. Podczas
debaty kurator sądowy, przedstawiciele Policji, rady
Rodziców oraz uczniowie i nauczyciele poruszali
szeroko kwestię bezpieczeństwa, począwszy od
przeróżnych zagrożeń od dopalaczy i psychotropów,
poprzez zagrożenia pożarowe i bezpieczeństwo, aż
po przemoc i agresję. Stwierdzion9o, iż społeczność
związana z otoczeniem szkolnym może wspólnie
zrobić wielem, by dzieci miały wesołe i ciekawe
dzieciństwo, chodziły uśmiechnięte a wtedy nie
będą interesowały się sytuacjami, które mogą nieść
przykre konsekwencje.
Konferencja zorganizowana została po raz pierwszy
w formule: uczeń – rodzic - nauczyciel, gdzie
wspólnie podjęto dyskusję z udziałem służb
mundurowych.

W ramach realizacji projektu zrealizowano
następujące inwestycje:
- Zakup i instalacja zestawów monitoringu. Zadanie
zrealizowano w dniu 12.12.2016 roku – data
podpisania protokołu ilościowo – jakościowego do
umowy z dnia 28.11.2016 roku. Zakupiono 5
ZREALIZOWANE INWESTYCJE zestawów monitoringu dla: Zespołu Szkół w
Kalinówce, Zespołu Szkół w Wilczopolu – Kolonii,
Zespołu Szkół w Mętowie, Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w
Prawiednikach oraz Filii Bibliotecznej w
Wilczopolu – Kolonii. Wartość zadania: 46 198 zł w
tym wkład wlany: 913 zł
http://www.glusk.pl/uczen-rodzic-nauczyciel-razemdla-bezpiecznego-dziecinstwa-w-gminie-glusk-2/

LINKI DO STRON
INTERNETOWYCH
ZWIĄZANYCH Z PROJEKTEM

http://ias24.eu/aktualnosci,glusk-razem-dlabezpiecznego-dziecinstwa,16216.html
http://ias24.eu/aktualnosci,glusk-bezpiecznedziecinstwo,16232.html
http://ias24.eu/aktualnosci,glusk-dla-bezpiecznegodziecinstwa,16447.html
http://ias24.eu/aktualnosci,glusk-bezpiecznedziecinstwo-audio,16448.html

