TYTUŁ PROJEKTU

„Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz
ochrona dzieci i młodzieży
na terenie Gminy Ełk.”

GŁÓWNY TEMAT

W ramach projektu został przeprowadzony
szereg działań mających na celu
przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz
ochronę dzieci i młodzieży na terenie Gminy
Ełk.

CEL PROJEKTU (1 ZDANIE

Cel szczegółowy nr 2: Przeciwdziałanie
zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i
młodzieży

KRÓTKI OPIS PROJEKTU (MAX. 50
SŁÓW)

REALIZATOR I PARTNERZY
PROJEKTU

GRUPA DOCELOWA

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

W ramach projektu zrealizowano cykl spotkań
z dziećmi i młodzieżą na temat zagrożeń
współczesnego świata, w tym dopalaczy i
innych środków odurzających, przemocy,
przestępstw. Uczestnicy projektu zachęcani byli
także do działań prozdrowotnych, profilaktyki,
a także do wolontariatu. Zorganizowana została
debata społeczna, warsztaty z udziałem
specjalistów z zakresu bezpieczeństwa.
Realizatorem projektu była Gmina Ełk przy
współpracy z Komendą Powiatową Policji w
Ełku, Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej, Zespołem Obsługi Szkół Gminy
Ełk, szkołami z terenu Gminy Ełk oraz
świetlicami wiejskimi.
Bezpośredni beneficjenci:
– uczniowie szkół i zespołów szkolnych
Gminy Ełk, wychowawcy świetlic gminnych,
opiekunowie grup aktywnej młodzieży, dzieci
ze wsi Nowa Wieś Ełcka oraz wsi okolicznych
Beneficjenci pośredni:
- mieszkańcy Gminy Ełk ok. 11 tyś osób,
podopieczni świetlic gminnych, nauczyciele
szkół i zespołów szkolnych, wykładowcy z
KPP Ełk, pracownicy Urzędu Gminy Ełk,
pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej
W ramach projektu odbył się konkurs dla
uczniów szkół na terenie Gminy Ełk, który
cieszy ogromnym zainteresowaniem. W trakcie
realizacji programu młodzież zachęcana była
do uprawiania sportu, aby im to ułatwić szkolne
sale gimnastyczne zostały doposażone w
niezbędny sprzęt sportowy. Dla najmłodszych
mieszkańców gminy oddany został do użytku
plac zabaw w Nowej Wsi Ełckiej.

INNOWACYJNE INICJATYWY W
RAMACH PROJEKTU

Innowacyjną inicjatywą zrealizowaną w ramach
projektu była popularyzacja wśród dzieci i
młodzieży profilaktyki rówieśniczej oraz
wolontariatu, poprzez utworzenie w 6
zespołach szkolnych na terenie Gminy Ełk grup
młodzieży, których celem funkcjonowania było
działanie na rzecz bezpieczeństwa, promocji
zdrowia i profilaktyki zachowań ryzykownych.
Grupa wsparcia, pomocy w odnalezieniu się w
środowisku szkolnym, dzieci-dzieciom, której
celem funkcjonowania jest wspieranie dzieci i
młodzieży szkolnej w radzeniu sobie w
trudnych sytuacjach.
Utworzenie placu zabaw dla dzieci w Nowej
Wsi Ełckiej.

ZREALIZOWANE INWESTYCJE

http://elk.gmina.pl/50-tys-zl-dla-gminy-elk-napoprawe-bezpieczenstwa-tomasz-osewski-wojtgminy-elk-podpisal-umowe/
LINKI DO STRON
INTERNETOWYCH ZWIĄZANYCH
Z PROJEKTEM

http://elk.gmina.pl/final-konkursu-oszkodliwosci-dopalaczy-50-dzieci-odebralonagrody/
http://elk.gmina.pl/plac-zabaw-w-nowej-wsielckiej-jest-juz-gotowy/

