Wizytówka projektu

TYTUŁ PROJEKTU
GŁÓWNY TEMAT1

Gostyńskie obserwatorium zagrożeń bezpieczeństwa dzieci i
młodzieży.
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

CEL PROJEKTU (1 ZDANIE)
Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży profilaktyki rówieśniczej
oraz angażowanie społeczności lokalnej do działań
zapewniających bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
KRÓTKI OPIS PROJEKTU (MAX.
50 SŁÓW)

 wprowadzenie
innowacyjnych
form
profilaktyki
rówieśniczej poprzez angażowanie młodych ludzi do
zdobywania i dzielenia się informacjami nt. zagrożeń,
 aktywizacja społeczności lokalnej oraz instytucji
odpowiedzialnych za przeciwdziałanie zjawiskom
uzależnień wśród młodzieży,
 zdiagnozowanie problemów i obszarów zagrożonych na
ternie gminy,
 podejmowanie wczesnej interwencji w stosunku do dzieci
i młodzieży z grup ryzyka
 doskonalenie umiejętności osób odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz kompetencji
wychowawczych nauczycieli i rodziców,

REALIZATOR I PARTNERZY
PROJEKTU

Gmina Gostyń, Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Gostyniu, Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów
Alkoholowych w Gostyniu, Komenda Powiatowa Policji w
Gostyniu, Gostyński Ośrodek Kultury „Hutnik” w Gostyniu, Sąd
Rejonowy w Gostyniu, 13 Szkół, Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Gostyniu, Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Gostyniu, Placówka wsparcia dziennego w formie
specjalistycznej.
GRUPA DOCELOWA
Dzieci i młodzież, rodzice, funkcjonariusze policji i straży
miejskiej, kuratorzy, pracownicy socjalny, kadra pedagogiczna
szkół, psychologowie, pracownicy placówek wsparcia dziennego
NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA W
 Akcja „Wolontariusz dla bezpieczeństwa”
RAMACH PROJEKTU, W TYM
 Warsztaty dla dzieci młodzieży „Rap Pedagogia”
WARTE POWIELENIA W INNYCH
 Szkolenia dla rodziców „Podwójne życie Twojego
PROJEKTACH (NP. KONKURS,
nastolatka”
SZKOLENIE, SPOT)
 Zajęcia profilaktyczne dla uczniów i rodziców „Dopalacze,
im więcej wiesz, tym łatwiej się bronisz”
 Szkolenie „Przeciwdziałanie uzależnieniu dzieci i
młodzieży od substancji psychoaktywnych oraz
profilaktyka zachowań destrukcyjnych,
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np. ruch drogowy, przeciwdziałanie narkomanii, bezpieczeństwo seniorów,

 Szkolenie „Cyberprzemoc – problem przemocy
rówieśniczej w sieci,
 Konkurs „Wł@cz myślenie – bądź bezpieczny”,
 Konferencja „Współczesne zagrożenia młodzieży”
INNOWACYJNE INICJATYWY W
RAMACH PROJEKTU

ZREALIZOWANE INWESTYCJE2
LINKI DO STRON
INTERNETOWYCH
ZWIĄZANYCH Z PROJEKTEM
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jeśli dotyczy.

 „Wolontariusz dla bezpieczeństwa” – 2,3 osobowe
zespoły młodzieży, które pod opieką nauczyciela,
promowały akcje profilaktyczne,
 „Rap Pedagogia” – warsztaty prowadzone przez
pedagoga, który za pomocą muzyki i własnych
doświadczeń przestrzega młodzież przed popełnianiem
jego dawnych błędów.
 „Wł@cz myślenie - bądź bezpieczny” – konkurs na
najlepszy spot dotyczący przeciwdziałania
cyberprzemocy lub szkodliwości zażywania dopalaczy.
http://www.gostyn.pl/Wolontariusze_beda_promowac_zycie_w
olne_od_nalogow.html
http://www.gostyn.pl/Rap_Pedagogia_szkolenie_profilaktyczne
_dla_uczniow.html
http://www.gostyn.pl/Konferencja_Wspolczesne_zagrozenia_b
ezpieczenstwa_dzieci_i_mlodziezy.html

