Wizytówka projektu
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TYTUŁ PROJEKTU

„Uczniowie z terenu Gminy Olesno razem przeciwko zjawiskom
patologii”

GŁÓWNY TEMAT1

przeciwdziałanie zjawiskom patologii

CEL PROJEKTU (1 ZDANIE)

Podjęcie w szkołach podstawowych oraz gimnazjalnych działań,
mających na celu przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz
ochronę dzieci i młodzieży

KRÓTKI OPIS PROJEKTU (MAX.
50 SŁÓW)

W ramach projektu odbywały się zajęcia z psychologiem w
formie warsztatów psychologiczno-asertywnych, zajęcia z
doradcą zawodowym, które podzielone były na część
dydaktyczną oraz warsztaty zawodoznawcze, przeprowadzone
zostały szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
przeprowadzono konkurs na hasło lub plakat, wykonane prace
promowały właściwe zachowania, w gimnazjach zorganizowano
akcję „Niebezpieczne miejsca w moim mieście”, celem było
zdiagnozowanie miejsc niebezpiecznych na terenie Gminy
Olesno, przeprowadzono zajęcia sportowe, których celem było
rozwinięcie umiejętności życiowych potrzebnych do zdrowego
funkcjonowania w życiu. Wszystkie zaplanowane w ramach
projektu działania miały pokazać jak należy radzić sobie ze
stresem, z negatywnymi emocjami czy niepowodzeniami dnia
codziennego.

REALIZATOR I PARTNERZY
PROJEKTU

Realizatorami projektu były: szkoły podstawowe oraz
gimnazjalne z terenu Gminy Olesno, Poradnia Psychologiczno
– Pedagogiczna w Oleśnie, Straż Miejska w Oleśnie, kryta
pływalnia w Oleśnie „Oleska Laguna”, firmy przewozowe.

GRUPA DOCELOWA

Dzieci i młodzież szkół podstawowych oraz gimnazjalnych na
terenie Gminy Olesno, rodzice/opiekunowie prawni, pracownicy
Straży Miejskiej w Oleśnie, środowisko lokalne.

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

Przeprowadzenie testu predyspozycji zawodowych wśród
uczniów szkół podstawowych i zawodowych, warsztaty
zawodoznawcze: cukiernik, dietetyk, kucharz, przeprowadzenie
plebiscytu o tytuł „Kawalera Orderu Życzliwości”, konkurs na
„Króla Życzliwości”, zorganizowanie akcji „Niebezpieczne
miejsca w moim mieście”,

np. ruch drogowy, przeciwdziałanie narkomanii, bezpieczeństwo seniorów,
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INNOWACYJNE INICJATYWY W
RAMACH PROJEKTU

Przeprowadzenie w szkołach podstawowych i gimnazjalnych
warsztatów z psychologiem na temat bezpieczeństwa i
kształtowania pozytywnych postaw, przeciwdziałania agresji,
przemocy i patologii, przeprowadzenie w szkołach
podstawowych testu predyspozycji zawodowych oraz
warsztatów zawodoznawczych, zorganizowanie konkursu na
hasło lub plakat, które miały uczyć jak dzieci chronić,
zapobiegać patologii oraz niewłaściwym zachowaniom,
zorganizowanie w gimnazjum akcji „Niebezpieczne miejsca w
moim mieście”

ZREALIZOWANE INWESTYCJE2

Nie dotyczy

LINKI DO STRON
INTERNETOWYCH
ZWIĄZANYCH Z PROJEKTEM

www.olesno.pl

jeśli dotyczy.

