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Cel projektu (1 zdanie)

„Bezpiecznie, znaczy mądrze cz.VI”
Przeciwdziałanie patologii i ochrona dzieci i młodzieży.
Celem programu jest popraw bezpieczeństwa społeczności
lokalnej, a zwłaszcza sytuacji dzieci i młodzieży poprzez
prowadzenie kompleksowych działań skierowanych do osób
dorosłych, dzieci i młodzieży, a także pracowników instytucji i
organizacji związanych z pomocą.
Projekt realizowany w 2016 roku zakładał skupienie się,
rozszerzenie i zintensyfikowanie działań skierowanych do
mieszkańców osiedla bloków socjalnych Starosielc w
Białymstoku, aby w optymalny sposób przyczyniły się do
wzrostu bezpieczeństwa społeczności lokalnej zamieszkującej
ten newralgiczny obszar, a w szczególności przeciwdziałania
zjawiskom patologii i ochronie dzieci i młodzieży, które
wychowując się na tym obszarze są szczególnie narażone na
przejmowanie zachowań przemocowych, przestępczych,
uzależnień i innych nieakceptowanych społecznie.

Krótki opis projektu (max. 50 słów)

Realizator projektu i partnerzy
projektu
Grupa docelowa

Najważniejsze działania w ramach
projektu, w tym warte powielenia
w innych projektach (np. konkurs
szkolenie spot)
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Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom „SZANSA”
- dzieci i młodzież zagrożone marginalizacją społeczną
zamieszkujące głownie bloki socjalne na osiedlu Satrosielce
- rodziny w trudnej sytuacji życiowej zamieszkujące głównie
bloki socjalne na osiedlu Satrosielce
- społeczność lokalna osiedla Starosielce
- kadra instytucji i organizacji zajmujących się pomocą
społeczną
- osadzeni w Zakładzie Karnym w Białymstoku
Zakładane działania w ramach oferty:
Działanie 1: Promocja projektu.
Działanie 2: Kontynuacja pracy świetlic, powstałych i
wspartych dzięki programowi Razem Bezpieczniej.
Działanie 3: Zorganizowanie i prowadzenie grupy
profilaktyczno – korekcyjnej dla dzieci w wieku 10 – 13 lat.
Działanie 4: Realizacja zajęć ukierunkowanych na
przeciwdziałanie agresji, przemocy i patologii wśród dzieci i
młodzieży.
Działanie 5: Praca asystentów rodziny.
Działanie 6: Konsultacje indywidualne dla rodziców, dzieci i
młodzieży.

Np. ruch drogowy, przeciwdziałanie narkomanii, bezpieczeństwo seniorów

Innowacyjne inicjatywy w ramach
projektu

Zrealizowane inwestycje2
Linki do stron internetowych
związanych z projektem
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jeśli dotyczy

Działanie 7: Dyżury informacyjne oraz o charakterze prawnym
dla mieszkańców.
Działanie 8: Warsztaty integracyjno – szkoleniowe dla służb.
Działanie 9: Grupa interdyscyplinarna.
Działanie 10: Konsultacje społeczne.
Działanie 11: Rewitalizacja placu zabaw.
Działanie 12: Organizacja imprezy dla społeczności lokalnej –
inauguracja placu zabaw.
Działanie 13: Organizacja spotkań świątecznych rodzinom
objętym projektem.
Działanie 14: Szkolenie studentów w zakresie przeciwdziałania
patologiom oraz ochrony dzieci i młodzieży.
Działanie 15: Organizacja konferencji „ Profilaktyka dzieci i
młodzieży”.
Działanie 16: Zaangażowanie osób osadzonych w Zakładzie
Karnym w działania na rzecz placówek wsparcia
dziennego.
Proponowane działania są wsparciem kompleksowym dziecka i
rodziny, jest to modelowe rozwiązanie zapewniające
osiągnięcie
zaplanowanych
rezultatów
w
obrębie
przeciwdziałania potologii społecznej.
Nie dotyczy.
www.szansabialystok.pl

