Zdjęcie projektu, np. logo, plakat

Wizytówka projektu

TYTUŁ PROJEKTU

„W Czechowicach-Dziedzicach bezpieczniej”

GŁÓWNY TEMAT1

Edukacja dla bezpieczeństwa

CEL PROJEKTU (1 ZDANIE)

Zbudowanie wspólnoty lokalnej umiejącej zadbać o swoje
bezpieczeństwo

KRÓTKI OPIS PROJEKTU
(MAX. 50 SŁÓW)

Projekt przyczynił się do zwiększenia poczucia
bezpieczeństwa mieszkańców gminy w miejscu zamieszkania,
w miejscach publicznych i ruchu drogowym; podniesienia
poziomu wiedzy nt. bezpieczeństwa społeczności lokalnej ze
szczególnym uwzględnieniem potrzeb ochrony dzieci,
młodzieży i seniorów oraz wypracowania modelu współpracy
interdyscyplinarnej służb i instytucji na rzecz bezpieczeństwa
lokalnego

REALIZATOR I PARTNERZY
PROJEKTU

Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach
Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zespól Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy
domowej
Komisja Polityki Społecznej Rady Miejskiej
Komisariat Policji w Czechowicach - Dziedzicach
Miejski Dom Kultury
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej

GRUPA DOCELOWA

Dzieci i młodzież szkolna (w tym z grupy szczególnego
ryzyka), rodzice, seniorzy, pedagodzy szkolni, policjanci,
pracownicy socjalni, członkowie Zespołu
Interdyscyplinarnego i Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, radni, mieszkańcy gminy

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA Najważniejsze działania w ramach projektu to:
W RAMACH PROJEKTU, W
- konferencja adresowana do ogółu mieszkańców gminy nt.
TYM WARTE POWIELENIA W
bezpieczeństwa,
INNYCH PROJEKTACH (NP.
- kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla młodzieży
KONKURS, SZKOLENIE,
i seniorów,
SPOT)
- wspólne warsztaty dla seniorów i młodzieży mające na
celu kształtowanie właściwych postaw, przeciwdziałanie
stereotypom i uprzedzeniom,
- warsztaty i zajęcia edukacyjne dla seniorów z: prawnikiem,
policjantem, dietetykiem, rehabilitantem oraz z nowych
technologii, z podstawowych elementów samoobrony,
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np. ruch drogowy, przeciwdziałanie narkomanii, bezpieczeństwo seniorów,

- warsztaty i zajęcia edukacyjne dla młodzieży z: policjantem,
prawnikiem, psychologiem, z podstawowych elementów
samoobrony,
- warsztaty dla przedstawicieli służb i instytucji doskonalenie współpracy interdyscyplinarnej służb
i instytucji na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców gminy,
- zajęcia edukacyjne dla kierowców autobusów komunikacji
miejskiej z: prawnikiem, policjantem, kurs pierwszej
pomocy przedmedycznej, zajęcia z podstawowych
elementów samoobrony,
- konkurs plastyczny promujący zasady bezpiecznego
zachowania się i zdrowego stylu życia dla dzieci i młodzieży
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INNOWACYJNE INICJATYWY
W RAMACH PROJEKTU

Innowacyjnymi dla mieszkańców gminy CzechowiceDziedzice okazały się wspólne zajęcia dla seniorów
i młodzieży. Dzięki wspólnym spotkaniom w ramach
projektu każda z wymienionych grup zyskała nowe
doświadczenia. Jak sygnalizowały osoby biorące udział
w tych zajęciach zmniejszyły się ich wzajemne uprzedzenia
i gdyby nie projekt „W Czechowicach-Dziedzicach
bezpieczniej” nie zdecydowałyby się na udział w takich
spotkaniach, ze względu na uprzedzenia i stereotypy, które
się nie potwierdziły.

ZREALIZOWANE
INWESTYCJE2

nie dotyczy

LINKI DO STRON
INTERNETOWYCH
ZWIĄZANYCH Z PROJEKTEM

http://ops.czechowice-dziedzice.pl/www_2.0/?cat=43
http://www.czechowice-dziedzice.pl/www_3.0/aktualnosc-54-2011razem_bezpieczniej_rowniez_w.html
http://www.czechowice-dziedzice.pl/www_3.0/aktualnosc-55-2067w_czechowicach_dziedzicach_bezpieczniej.html
http://www.czechowice-dziedzice.pl/www_3.0/aktualnosc-55-2067w_czechowicach_dziedzicach_bezpieczniej.html
http://www.czechowice-dziedzice.pl/www_3.0/aktualnosc-55-2060w_czechowicach_dziedzicach_bezpieczniej.html

jeśli dotyczy.

