RAZEM BEZPIECZNIEJ
INFORMACJA DLA MSWIA

TYTUŁ PROJEKTU

GŁÓWNY TEMAT

AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA W GMINIE WÓLKA
W ramach projektu zorganizowane zostały działania ukierunkowane
na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży ze szkół z
terenu Gminy Wólka oraz przedsięwzięcia, które służyły
przeciwdziałaniu przemocy, ograniczania dostępu dzieci do różnego
rodzaju używek tj. alkoholu, papierosów, środków odurzających,
narkotyków. Zrealizowane działania to:
Zadanie 1. Kampania informacyjno – promocyjna
Zadanie 2. Konkurs “Żyj aktywnie, nie ulegaj i walcz z nałogami”
Zadanie 3. Debata „Stop agresji”
Zadanie nr 4. Edukacja dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
Zadanie 5. Organizacja imprezy pt. „Młodzi ze Świętym Mikołajem
na rzecz bezpieczeństwa”.
Zadanie nr 6. Zakup defibrylatorów, fantomów szkoleniowych,
zestawu kursu resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz masek do
sztucznego oddychania na potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży z
terenu gminy Wólka.
W ramach projektu działania zostały zaplanowane kompleksowopoprzez edukację, zabawę, naukę, czy też pomoc profilaktyczną,
jednak działaniem, z którego skorzystało najwięcej uczestników były
warsztaty o tematyce:
1. Bezpieczna droga do szkoły
2. Bezpieczny Internet “Cyberprzemoc”
3. Bezpieczeństwo na wsi
4. Bezpieczne ferie zimowe
Celem warsztatów było wyposażenie dzieci i młodzież w
umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, tj. wypadki
komunikacyjne, zabawy w domu, w szkole, nad wodą, w lesie itp.,
udzielanie pierwszej pomocy, umiejętność właściwej reakcji,
powiadomienia służb ratunkowych, bezpieczne zachowania podczas
zabaw zimowych, zagrożenia na wsi.

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest realizacja działań na rzecz poprawy
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wólka do XII
2016r.
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W ramach projektu zorganizowane zostały działania ukierunkowane
na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży ze szkół z
terenu Gminy Wólka oraz przedsięwzięcia, które służyły
przeciwdziałaniu przemocy, ograniczania dostępu dzieci do różnego
rodzaju używek tj. alkoholu, papierosów, środków odurzających,
narkotyków. Zrealizowane działania to:
Zadanie 1. Kampania informacyjno – promocyjna
Zadanie 2. Konkurs “Żyj aktywnie, nie ulegaj i walcz z nałogami”Zadanie 3. Debata „Stop agresji”
Zadanie nr 4. Edukacja dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
Zadanie 5. Organizacja imprezy pt. „Młodzi ze Świętym Mikołajem
na rzecz bezpieczeństwa”.
Zadanie nr 6. Zakup defibrylatorów, fantomów szkoleniowych,
zestawu kursu resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz masek do
sztucznego oddychania na potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży z
terenu gminy Wólka.

Jednostką koordynującą całość przedsięwzięcia w ramach
swoich zadań był Urząd Gminy Wólka jako jednostka
organizacyjna Gminy Wólka.
W trakcie realizacji projektu została nawiązana współpraca z
następującym instytucjami:
1. Szkoła Podstawowa w Świdniku Małym;
2. Zespół Publicznych Jednostek Oświatowych w Turce Szkoła Podstawowa w Turce;
3. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Łuszczowie;
4. Szkoła Podstawowa im. Róży Kołaczkowskiej w
Pliszczynie;
5. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w
Sobianowicach;
6. Gimnazjum im. płk. pilota Wojciecha Kołaczkowskiego w
Pliszczynie;
7. Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Wólka;
8. Niepubliczne Przedszkole Oleńka w Turce, Osiedle Borek;
9. Przedszkole "Stokrotka" w Sobianowicach;
10. Przedszkole w Pliszczynie- Pliszka;
11. Przedszkole "Tęczowy Zakątek" w Świdniku Małym;
12. Przedszkole "Tygrysek" w Łuszczowie Drugim;
13. Przedszkole Samorządowe w Turce;
14. Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w
Lublinie;
15. Komisariat Policji w Niemcach;
16. Gminna
Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych i Narkomanii w Wólce;
W przeprowadzenie działań informacyjno - promocyjnych
(kolportaż plakatów i ulotek) włączone zostały: miejscowe
parafie, szkoły, Biblioteka Gminna wraz z trzema filiami
bibliotecznymi w Łuszczowie Pierwszym, w Turce wieś i Turce
na osiedlu „Borek”, Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce.
Bezpośredni –ok. 975 osób (uczestnicy warsztatów,
konkursów, debaty, oraz spotkania pt. Młodzi ze Świętym

Mikołajem na rzecz bezpieczeństwa).
Były to: dzieci i młodzież z następujących szkół z terenu
Gminy Wólka: Szkoła Podstawowa w Świdniku Małym,
Zespołu Publicznych Jednostek Oświatowych w Turce - Szkoły
Podstawowej w Turce, Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła
II w Łuszczowie, Szkoła Podstawowa im. Róży
Kołaczkowskiej w Pliszczynie, Szkoła Podstawowa im.
Tadeusza Kościuszki w Sobianowicach, Gimnazjum im.
Pułkownika Wojciecha Kołaczkowskiego w Pliszczynie; dzieci
i młodzież zamieszkująca na terenie Gminy Wólka, rodzice,
nauczyciele.
Pośredni – ok. 7 tyś. osób
Odbiorcami pośrednimi projektu byli rodzice/opiekunowie
dzieci i młodzieży bezpośrednio uczestniczącej w projekcie
oraz kadra pedagogiczna szkół, z których podopieczni brali
udział w proponowanych działaniach. Dzięki przeprowadzonej
kampanii informacyjno- promocyjnej projekt obejmie swoim
zasięgiem również ogół społeczeństwa z terenu Gminy Wólka
oraz gmin sąsiednich.
NAJWAŻNIEJSZE
DZIAŁANIA W
RAMACH PROJEKTU,
W TYM WARTE
POWIELENIA W
INNYCH PROJEKTACH
(NP. KONKURS, SPOT)

INNOWACYJNE
INICJATYWY W
RAMACH PROJEKTU

1. Konkurs “Żyj aktywnie, nie ulegaj i walcz z nałogami”
2. Debata „Stop agresji”

Innowacyjną inicjatywą w działaniach do tej pory realizowanych na
terenie gminy Wólka była organizacja Debaty „STOP agresji”.
Tematyka debaty dotyczyła m.in. agresji, przestępczości i
demoralizacji nieletnich, bezpieczeństwa młodzieży, cyberprzemocy
oraz różnego rodzaju współczesnych zagrożeń.
Uczestnikami spotkania byli eksperci z różnych instytucji/organizacji
występujących w roli panelistów, zaproszeni goście reprezentujący
społeczność lokalną, urzędy, instytucje i organizacje pozarządowe,
jak również grono pedagogiczne, przedstawiciele rady rodziców
wraz z dziećmi i młodzieżą ze szkół z terenu Gminy Wólka. W
spotkaniu uczestniczyło łącznie ok. 150 osób.
Uczestnicy debaty wspólnie zastanawiali się nad mechanizmami
przemocy i agresji i szukali wspólnych dróg rozwiązań, dyskutowano
o demoralizacji nieletnich, przestępczości, uzależnieniach, wagarach,
cyberprzemocy, a także przedstawione zostały programy
wychowawcze, prowadzona profilaktyka oraz inne dodatkowe
działania służące zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży
przebywającym w szkołach na terenie naszej gminy.

Skalę współczesnych zagrożeń zobrazowały dzieci ze szkół w
krótkich przedstawieniach- problem wagarów pokazał fragment
przedstawienia przygotowany przez uczniów gimnazjum, natomiast
problem cyberprzemocy w postaci scenki pantomimy przedstawili
uczniowie ze szkół podstawowych.
Organizacja debaty była doskonałym sposobem do zaktywizowania
społeczności uczniowskiej oraz pokazała, że możliwe jest
nawiązanie efektywnej
i owocnej współpracy pomiędzy
społecznością uczniowską a gronem pedagogicznym czy też
przedstawicielami organów czuwających nad bezpieczeństwem
dzieci i młodzieży.

W ramach projektu realizacja inwestycji nie była planowana.
ZREALIZOWANE
INWESTYCJE

Strona internetowa realizatora projektu:
LINKI DO STRON
INTERNETOWYCH
ZWIĄZANYCH Z
PROJEKTEM

http://www.wolka.pl/aktualnosci/akademia-bezpieczenstwa/
Szkoła Podstawowa w Łuszczowie:
http://spluszczow.superszkolna.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/21
0577/mlodzi_ze_swietym_mikolajem_na_rzecz_bezpieczenstw
a
http://spluszczow.superszkolna.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/21
1513/debata_stop_agresji
http://spluszczow.superszkolna.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/20
7330/badz_bezpieczny_na_drodze
Szkoła Podstawowa w Świdniku Małym
http://spswidmal.superszkolna.pl/galeria/zdjecia/63886/akademia_bezpiecze
nstwa_w_gminie_wolka__warsztaty_dla_uczniow
Szkoła Podstawowa w Turce
http://szkolaturka.superszkolna.pl/galeria/zdjecia/63586/mlodzi
_ze_swietym_mikolajem_na_rzecz_bezpieczenstwa
http://szkolaturka.superszkolna.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/21
0807/udzial_w_imprezie_mlodzi_ze_swietym_mikolajem_na_
rzecz_bezpiecze
http://szkolaturka.superszkolna.pl/galeria/zdjecia/63522/spotka
nie_z_policja_07122016_r

Gimnazjum w Pliszczynie
http://pliszgim.superszkolna.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/2126
42/konkurs_zyj_aktywnie_nie_ulegaj_i_walcz_z_nalogami
http://pliszgim.superszkolna.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/2098
17/warsztaty_z_zakresu_bezpieczenstwa
http://pliszgim.superszkolna.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/2083
17/debata_stop_agresji
Szkoła Podstawowa w Pliszczynie
http://sppliszczyn.superszkolna.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/2
11824/mlodzi_ze_swietym_mikolajem_na_rzecz_bezpieczenst
wa__
http://sppliszczyn.superszkolna.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/2
08911/stop_agresji

