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TYTUŁ PROJEKTU

Wiem i potrafię – kompleksowe zajęcia wspomagające
bezpieczeństwo uczniów gorzowskich szkół

GŁÓWNY TEMAT1

Przeciwdziałanie używaniu substancji odurzających i
propagowanie zdrowego stylu życia

CEL PROJEKTU (1 ZDANIE)

Rozwój zainteresowań, wstrzymanie ucieczki ludzi młodych do
wirtualnego świata, zachęcenie do różnych form aktywności

KRÓTKI OPIS PROJEKTU (MAX.
50 SŁÓW)

W ramach projektu przewidziano m.in. zajęcia warsztatowe,
zajęcia sportowe i rekreacyjne: gry i zabawy ruchowe,
gimnastykę artystyczną, warsztaty dla uczniów, rodziców i
nauczycieli z przedstawicielem wymiaru sprawiedliwości, bieg
połączony z happeningiem dotyczącym profilaktyki uzależnień,
warsztaty z zakresu profilaktyki alkoholowej i narkotykowej,
warsztaty plenerowe z zakresu promocji zdrowia nakierowane
na zagospodarowanie czasu wolnego, zajęcia z zakresu
arteterapii (dla osób z niepełnosprawnością intelektualną):
muzyczne, taneczne, artystyczne, biblioterapia, zajęcia z zakresu
pierwszej pomocy przedmedycznej, edukację psychologiczno –
pedagogiczną dla uczniów, wycieczki do Komendy Policji i Straży
Pożarnej.

REALIZATOR I PARTNERZY
PROJEKTU

Głównym realizatorem projektu był Urząd Miasta Gorzowa
Wielkopolskiego, ale w projekt zaangażowanych było wiele
innych instytucji: Stowarzyszenie „Aktywne Życie”, Powiatowa
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Gorzowskie Centrum
Pomocy Rodzinie, Policja, Miejski Ośrodek Sztuki / MCK Chemik,
Państwowa Straż Pożarna, Straż Miejska, Wojewódzki Ośrodek
Metodyczny, Centrum Szkoleniowe Fundacji Homo Homini im.
Karola de Foucauld, Centrum Profilaktyki Zintegrowanej
MARABUT, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

GRUPA DOCELOWA

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz Zespołu
Kształcenia Specjalnego

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

Mikołajkowy Bieg Uliczny, warsztaty fotograficzne, historyczne,
kulinarne, taneczne, decoupage, przyrodnicze, filmowe, zajęcia
rekreacyjne, sportowe (tenis stołowy, wyjście na kręgle, etc),
zajęcia z zakresu arteterapii, pierwszej pomocy przedmedycznej,
wycieczki do Straży Pożarnej i na komendę Policji

np. ruch drogowy, przeciwdziałanie narkomanii, bezpieczeństwo seniorów,

INNOWACYJNE INICJATYWY W
RAMACH PROJEKTU

Bieg Uliczny (w Gorzowie obserwuje się rosnące
zainteresowanie osób dorosłych tą formą aktywności fizycznej)

ZREALIZOWANE INWESTYCJE2

LINKI DO STRON
INTERNETOWYCH
ZWIĄZANYCH Z PROJEKTEM

http://www.gorzow.pl/PL/3235/2026/Wsparcie_finansowe___
Wiem_i_potrafie__dla_szkol/k/
http://www.gorzow.pl/PL/3235/2059/Mikolajkowy_Sloneczny_
Bieg_Uliczny__Biegam_z_Szostka_po_zdrowie/k/
http://www.gorzow.pl/PL/3235/2091/Biegam_z_Szostka_po_zd
rowie/k/
http://www.zks.edu.gorzow.pl/?view=k&lng=1&k=45&t=177
http://www.zks.edu.gorzow.pl/?view=k&lng=1&k=56&t=150
http://www.zks.edu.gorzow.pl/?view=gal&lng=1&galeria=96
http://www.zks.edu.gorzow.pl/?view=gal&lng=1&galeria=102
http://www.zs6.edu.gorzow.pl/?view=news&lng=1&news=671
http://www.zs6.edu.gorzow.pl/?view=k&lng=1&k=39&t=135
http://www.zs6.edu.gorzow.pl/?view=k&lng=1&k=39&t=133
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jeśli dotyczy.

