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TYTUŁ PROJEKTU

„Pomorski Dzielnicowy oczami dziecka”

GŁÓWNY TEMAT1

Dzielnicowy bliżej nas

CEL PROJEKTU (1 ZDANIE)

Zapoznanie uczniów klas III szkoły podstawowej z sylwetką
dzielnicowego i specyfiką jego służby.

KRÓTKI OPIS PROJEKTU (MAX.
50 SŁÓW)

Projekt miał za zadanie złamać stereotyp „złego pana policjanta”.
Policjanci Dzielnicowi garnizonu pomorskiego, podczas spotkań z
uczniami klas III szkoły podstawowej uczyli bezpieczeństwa ,
zapewniali, że w razie niebezpieczeństwa zawsze służą pomocą, a
dzieci po przeprowadzonych prelekcjach wykonały prace rysunkowe,
tematycznie nawiązujące do spotkania. Zwieńczeniem projektu była
uroczysta gala finałowa konkursu plastycznego z udziałem Wojewody
Pomorskiego.

REALIZATOR I PARTNERZY
PROJEKTU

Organem zarządzającym projektem jest Powiat Nowodworski,
partnerami są Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku oraz
Komendy Miejskie i Powiatowe Policji garnizonu pomorskiego, jak
również Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Nowym Dworze
Gdańskim, PCPR w Nowym Dworze Gdańskim, GKRPA w Nowym
Dworze Gdańskim. Podmiotami współrealizującymi Pomorskie
Kuratorium Oświaty, Wydział Neofilologii Uniwersytetu Gdańskiego,
lokalne media oraz wytypowane szkoły podstawowe województwa
pomorskiego.

GRUPA DOCELOWA

Projektem objęto ok. 2000 uczniów klas III szkół podstawowych.

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

Konkurs Plastyczny – odzwierciedlający jak dzieci postrzegają
dzielnicowego,
Wydanie kalendarza z najładniejszych prac plastycznych –
nagrodzonych za I miejsce w wojewódzkim konkursie plastycznym

INNOWACYJNE INICJATYWY W
RAMACH PROJEKTU

Gala Finałowa projektu podczas, której nagrodzono 195 laureatów I,II
i III miejsca w konkursie.

ZREALIZOWANE INWESTYCJE2

Wydano do projektu materiały profilaktyczne w postaci planu lekcji,
magnesu na lodówkę, opaski odblaskowej na rękę z nazwą projektu,
które otrzymało każde dziecko tj. ok. 2000 uczniów klas III szkół

np. ruch drogowy, przeciwdziałanie narkomanii, bezpieczeństwo seniorów,
jeśli dotyczy.

podstawowych.
Wydano kalendarz, z najciekawszych prac plastycznych, który
otrzymała każda klasa biorąca udział w projekcie.
Nagrodzono 195 uczniów nagrodami rzeczowymi (wartości około 200
złotych) i dyplomami podczas Gali Finałowej Projektu.
LINKI DO STRON
INTERNETOWYCH
ZWIĄZANYCH Z PROJEKTEM

www.pomorska.policja.gov.pl

