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Poprawa bezpieczeństwa na obszarze działania
Komisariatu Policji Międzyrzec Podlaski
Działania zmierzające do podniesienia świadomości
społeczeństwa na temat bezpiecznych zachowań,
zwłaszcza dzieci i młodzieży wkraczającej w dorosłe
życie.
Celem projektu jest zwiększenie poczucia
bezpieczeństwa mieszkańców terenu podległego
Komisariatowi Policji Międzyrzec Podlaski.
W ramach projektu przeprowadzono cykle spotkań z
funkcjonariuszami policji z Komisariatu Międzyrzec
Podlaski, przeprowadzono szkolenia w zakresie
pierwszej pomocy i bezpieczeństwa ruchu
drogowego. Został także zrealizowany cykl zajęć
Bezpieczny przedszkolak i Ogólnoszkolny dzień
bezpieczeństwa publicznego. Kobiety z terenu
działania KP Międzyrzec Podlaski uczestniczyły w
Kursie samoobrony – 60 kobiet. Odbyło się
szkolenie dla funkcjonariuszy policji i pracowników
jst w zakresie doskonalenia umiejętności
bezpieczeństwa publicznego- 9 osób. W ramach
projektu przeprowadzono dwa konkursy dla
uczniów: plastyczny pn. „Chodzę do szkoły cały i
zdrowy” i konkurs wiedzy z zakresu pierwszej
pomocy oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego
(test), laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody oraz
gadżety. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali
zakupione odblaskowe kamizelki, zawieszki,
naklejki i opaski. Ponadto w ramach projektu
zakupiono taki sprzęt jak: 2 fantomy, 2 laptopy, 2
drukarki, 2 projektory, 2 szt. alkogogli, 6 szt.
alcoblow do badania trzeźwości, 1 defibrylator. Ww.
sprzęt został przekazany KP Międzyrzec Podlaski i
posłuży w dalszym ciągu celom edukacyjnym.
Zamontowano także monitoring na terenie trzech
partnerów projektu: Gminy Międzyrzec Podlaski,
Gminy Drelów, Miasta Międzyrzec Podlaski.
Realizatorem projektu była Gmina Międzyrzec
Podlaski. Partnerzy:
- Miasto Międzyrzec Podlaski,
- Gmina Drelów,
- Komisariat Policji Międzyrzec Podlaski.
Grupę docelową stanowiły dzieci w wieku
przedszkolnym, dzieci i młodzież szkół
podstawowych i gimnazjów, kobiety z terenu
działania KP Międzyrzec Podlaski.

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

Ponadto kadra pedagogiczna szkół, funkcjonariusze
Policji, rodzice/opiekunowie dzieci i młodzieży
uczestniczącej w projekcie, ogół społeczeństwa.
- Ogólnoszkolny dzień bezpieczeństwa publicznego,
- Kurs samoobrony dla kobiet,
- Szkolenie dla funkcjonariuszy KP Międzyrzec
Podlaski,
- Bezpieczeństwo w ruchu drogowym- Warsztaty,
- Bezpieczny przedszkolak – zajęcia praktycznodydaktyczne.

- Ogólnoszkolny dzień bezpieczeństwa publicznego,
gdzie uczniowie mogli bliżej przyjrzeć się pracy
policji, zwiedzić Komisariat Policji,
INNOWACYJNE INICJATYWY
- Kurs samoobrony dla kobiet prowadzony przez
W RAMACH PROJEKTU
wykwalifikowanego funkcjonariusza policji,
- Bezpieczny rowerzysta – jazda po torze przeszkód,
test prędkości,
- Bezpieczny przedszkolak – w tym np. kontakt z
„obcą osobą”, nauka numerów alarmowych oraz
zasad zgłaszania zdarzeń „Numer Alarmowy 112”
- Zakup i montaż monitoringu w najbardziej
ZREALIZOWANE INWESTYCJE niebezpiecznych miejscach na terenie trzech
partnerów projektu: Gminy Międzyrzec Podlaski,
Gminy Drelów, Miasta Międzyrzec Podlaski.
- Zakup defibrylatora.

LINKI DO STRON
INTERNETOWYCH
ZWIĄZANYCH Z PROJEKTEM

http://miedzyrzecgmina.pl/razem-bezpieczniej-imw-stasiaka/

