TYTUŁ PROJEKTU

GŁÓWNY TEMAT

CEL PROJEKTU (1 ZDANIE

KRÓTKI OPIS PROJEKTU (MAX. 50
SŁÓW)

„Dzieci w Gminie Nidzica przemocy
mówią NIE”
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieżypodwyższanie świadomości społecznej w
zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
m.in. poprzez prowadzenie działań
profilaktycznych w zakresie zjawiska
przemocy oraz uzależnień; poprzez promocję
prawidłowych postaw społecznych; działania
edukacyjne (szkolenia, panel dyskusyjny)
czy poprzez naukę alternatywnych form
spędzania wolnego czasu przez dzieci i
młodzież.
Cel szczegółowy Nr 2: Przeciwdziałanie
zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i
młodzieży/ Działania z zakresu
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
Projekt był wsparciem działań w Gminie
Nidzica na rzecz bezpieczeństwa
społeczności lokalnych. Przyczynił się do
przeciwdziałania zjawiskom patologii oraz
ochrony dzieci i młodzieży. Zrealizowano
działania z zakresu bezpieczeństwa dzieci i
młodzieży i podwyższające świadomość
społeczną, działania profilaktyczne i
promujące prawidłowe postawy społeczne.
REALIZATOR: Gmina Nidzica/ Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy
PARTNERZY formalni (umowy partnerskie):
- Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy
(instytucja obsługująca gminne szkoły i
przedszkola)
- Nidzicki Ośrodek Kultury
- Parafia Miłosierdzia Bożego w Nidzicy

REALIZATOR I PARTNERZY
PROJEKTU

PARTNERZY nieformalni:
- Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy
- Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy
- Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy
- Zespół Szkół Nr 3 w Nidzicy
- Szkoła Podstawowa w Rączkach
- Szkoła Podstawowa w Łynie
- Szkoła Podstawowa w Napiwodzie
- Przedszkole Nr 2 w Nidzicy
- Przedszkole Nr 3 w Nidzicy
- 12 świetlic środowiskowych z terenu gminy

- 3 świetlice socjoterapeutyczne z terenu gminy

GRUPA DOCELOWA

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

Instytucje współpracujące:
- Urząd Miejski w Nidzicy/ Głos Nidzicki
- Gazeta Nidzicka
- Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
- dzieci i młodzież z terenu Gminy Nidzica
- osoby młode z całego kraju (wokaliści,
raperzy itd.)
- rodzice dzieci i młodzieży z GN,
- nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy
świetlic z GN,
- osoby pracujące na rzecz ograniczania
patologii wśród dzieci i młodzieży
(pracownicy MOPS, policja, nauczyciele
itd.)
- Dzieci w szkołach, przedszkolach i na
świetlicach przemocy mówią NIE
W ramach tego zadania w w/w placówkach
zostały przygotowane przez dzieci i młodzież
pod opieką nauczycieli akcje profilaktyczne,
w których młodzież mogła opowiedzieć się i
wyrazić swój sprzeciw przeciwko zjawisku
przemocy. Uczniowie sami wybrali rodzaj
przedsięwzięcia, np. happeningi, konkursy,
przedstawienia teatralne itd. Każda z
placówek mogła zakupić ze środków
programu
materiały
niezbędne
do
przeprowadzenia przygotowanych przez
siebie akcji np. rekwizyty teatralne, artykuły
papiernicze, stroje, nagrody itd.
- realizacja w szkołach programów
profilaktycznych dot. zjawiska przemocy,
cyber przemocy i zażywania środków
psychoaktywnych
- konkurs muzyczny „Muzyka przeciw
przemocy” - Główną nagrodą w konkursie
jest możliwość nagrania profesjonalnego
teledysku, którego finansowanie nastąpi ze
środków dotacji
-Nagranie powinno
promować: miłość, szacunek, tolerancję.
Powinna to być muzyka, która nie toleruje
agresji i przemocy, aspiruje i nastraja
różnego rodzaju pozytywne wartości).
Okazuje się, że młodzi ludzie chętnie
promują
za
pośrednictwem
muzyki
pozytywne wartości, nie boją się też
sprzeciwiać negatywnych zachowaniom i
głośno mówić/śpiewać NIE przemocy.

Konkurs
fotograficzny
„Przeciw
przemocy w dzień i w nocy”- Celem
konkursu jest wypowiedzenie się przez jego
uczestników przeciwko agresji i przemocy.
Skierowany był do gimnazjalistów. Wszystkie
zdjęcia
zostały
zaprezentowane
mieszkańcom podczas wystawy zdjęciowej.
Prace, które zajęły 3 pierwsze miejsca
zostały nagrodzone w formie nagród
rzeczowych.
Konkurs plastyczny „Przeciw przemocy w
dzień i w nocy”
Konkurs skierowany został do dzieci
w wieku 7-9 lat. Założeniem konkursu było
kształtowanie już u najmłodszych dzieci
postaw opowiadających się przeciwko
wszelkiego rodzaju agresji i przemocy oraz
promowanie wśród dzieci i ich rodzin
pozytywnych
wzorców
nie
tylko
rówieśniczych, ale i rodzinnych. Trzy
pierwsze miejsca otrzymały nagrody
rzeczowe. Dodatkową nagrodą za zajęcie I
miejsca w konkursie było ukazanie
nagrodzonej pracy w biuletynie wydawanym
przez młodzież.
-Zadanie „Opiszmy to wszystko” – Zostały
przeprowadzone dla grupy młodzieży
(gimnazjum)
warsztaty
dziennikarskie.
TEMATYKA poruszana podczas zajęć
promowała życie bez używek, wolne od
wszelkiego rodzaju patologii, przemocy,
agresji, poruszane będą problemy lokalnej
młodzieży związane właśnie z patologiami,
narkotykami itd.
Raz w miesiącu, efekty pracy młodzieży
znajdowały się w lokalnej prasie. Ponadto w
ramach
zadania
została
utworzona
podstrona tagowa w Internecie na której
uczestnicy warsztatów umieszczali swoje
artykuły, wywiady itp. Zwieńczeniem
warsztatów było wydanie
gazetki w
kolorze/biuletynu,
która
trafiła
do
mieszkańców.
- Zadanie „Proszę o dowód” - W ramach
tego została przeprowadzona kampania
„Proszę o dowód”, która miała na celu
zagłębienie się w temat sprzedaży alkoholu
osobom nieletnim. Angażowała ona zarówno

młodzież jak i dorosłych, a przede wszystkim
właścicieli sklepów posiadających koncesję
na sprzedaż alkoholu jak i samych
sprzedawców, ale również pozostałych
mieszkańców. Do młodzieży w wieku 10-12
lat został skierowany konkurs plastyczny,
który stanowił przesłanie młodych ludzi do
osób sprzedających alkohol, był apelem
młodych ludzi do osób dorosłych, aby
zachowali oni rozwagę i pamiętali
o skutkach, jakie niesie ze sobą sprzedaż
alkoholu osobom nieletnim, zachęcali
sprzedawców, aby nie sprzedawali oni
alkoholu dzieciom i młodzieży- apele
młodzieży były w formie prac plastycznych.
Konkurs został wypromowany w lokalnych
mediach, do jego promocji zachęceni zostali
również sami właściciele sklepów w gminie
oraz sprzedawcy. Nagrodami w konkursie
było zamieszczenie nagrodzonych prac
w kalendarzu ściennym na przyszły rok,
w
formacie
A3,
przekładanym.
Wydrukowane kalendarze trafiły do szkół,
instytucji, punktów sprzedaży alkoholu itd.
- Panel dyskusyjny „Młodzież dla dorosłych,
dorośli dla dzieci”- W ramach zadania został
przeprowadzony między 15 świetlicami
konkurs na najciekawszy i najbardziej
efektywny scenariusz panelu dyskusyjnego,
który będzie poruszał tematykę ograniczania
zjawisk patologicznych w Gminie Nidzica
wśród młodzieży. Panel został przygotowany
i poprowadzony przez młodzież przy
wsparciu Wychowawcy świetlicy. Scenariusz
panelu poruszał wskazaną tematykę, ale
również w ciekawy sposób przedstawiał
zagadnienia z nim związane, ukazywał
dorosłym problematykę, ale z perspektywy
dzieci i młodzieży: również pomysły
i
rozwiązania
młodych
osób.
Do
uczestnictwa w panelu zostali zaproszeni
lokalni decydenci, rodzice uczestników
wygranej świetlicy, pracownicy instytucji,
których celem jest ograniczanie zjawisk
patologicznych, jak pracownicy socjalni,
policjanci,
kuratorzy,
pedagodzy,
wychowawcy świetlic itd. Wygrana świetlica
oprócz tego, że mogła poprowadzić panel

INNOWACYJNE INICJATYWY W
RAMACH PROJEKTU

dyskusyjny to jeszcze w nagrodę mogła
pojechać np. „do parku rozrywki”.
- Świadomy Wychowawca
W ramach zadania zostało zorganizowane
i przeprowadzone dwudniowe szkolenie dla
wychowawców świetlic środowiskowych
i
socjoterapeutycznych
wchodzących
w strukturę MOPS.
Konkurs muzyczny „Muzyka przeciw
przemocy” - Główną nagrodą w konkursie
jest możliwość nagrania profesjonalnego
teledysku, którego finansowanie nastąpi ze
środków dotacji - Nagranie powinno
promować: miłość, szacunek, tolerancję.
Powinna to być muzyka, która nie toleruje
agresji i przemocy, aspiruje i nastraja
różnego rodzaju pozytywne wartości).
Okazuje się, że młodzi ludzie chętnie
promują
za
pośrednictwem
muzyki
pozytywne wartości, nie boją się też
sprzeciwiać negatywnych zachowaniom
i głośno mówić/śpiewać NIE przemocy.
Zadanie „Proszę o dowód” - W ramach tego
została przeprowadzona kampania „Proszę o
dowód”, która miała na celu zagłębienie się
w temat sprzedaży alkoholu osobom
nieletnim. Angażowała ona zarówno
młodzież jak i dorosłych, a przede wszystkim
właścicieli sklepów posiadających koncesję
na sprzedaż alkoholu jak i samych
sprzedawców, ale również pozostałych
mieszkańców. Do młodzieży w wieku 10-12
lat został skierowany konkurs plastyczny,
który stanowił przesłanie młodych ludzi do
osób sprzedających alkohol, był apelem
młodych ludzi do osób dorosłych, aby
zachowali oni rozwagę i pamiętali o
skutkach, jakie niesie ze sobą sprzedaż
alkoholu osobom nieletnim, zachęcali
sprzedawców, aby nie sprzedawali oni
alkoholu dzieciom i młodzieży- apele
młodzieży były w formie prac plastycznych.
Konkurs został wypromowany w lokalnych
mediach, do jego promocji zachęceni zostali
również sami właściciele sklepów w gminie
oraz sprzedawcy. Nagrodami w konkursie
było zamieszczenie nagrodzonych prac
w kalendarzu ściennym na przyszły rok,

w
formacie
A3,
przekładanym.
Wydrukowane kalendarze trafiły do szkół,
instytucji, punktów sprzedaży alkoholu itd.
- Panel dyskusyjny „Młodzież dla dorosłych,
dorośli dla dzieci”- W ramach zadania został
przeprowadzony między 15 świetlicami
konkurs na najciekawszy i najbardziej
efektywny scenariusz panelu dyskusyjnego,
który będzie poruszał tematykę ograniczania
zjawisk patologicznych w Gminie Nidzica
wśród młodzieży. Panel został przygotowany
i poprowadzony przez młodzież przy
wsparciu Wychowawcy świetlicy. Scenariusz
panelu poruszał wskazaną tematykę, ale
również w ciekawy sposób przedstawiał
zagadnienia z nim związane, ukazywał
dorosłym problematykę, ale z perspektywy
dzieci i młodzieży: również pomysły
i
rozwiązania
młodych
osób.
Do uczestnictwa w panelu zostali zaproszeni
lokalni decydenci, rodzice uczestników
wygranej świetlicy, pracownicy instytucji,
których celem jest ograniczanie zjawisk
patologicznych, jak pracownicy socjalni,
policjanci,
kuratorzy,
pedagodzy,
wychowawcy świetlic itd. Wygrana świetlica
oprócz tego, że mogła poprowadzić panel
dyskusyjny to jeszcze w nagrodę mogła
pojechać np. „do parku rozrywki”.
Nie dotyczy
ZREALIZOWANE INWESTYCJE

www.mops.nidzica.pl
LINKI DO STRON INTERNETOWYCH
ZWIĄZANYCH Z PROJEKTEM

