Zdjęcie projekt
Wizytówka projektu

TYTUŁ PROJEKTU

„Dopalacze=Wypalacze. MASZ WYBÓR! – kampania
antydopalaczowa w gminie Osieck”.

GŁÓWNY TEMAT1

Przeciwdziałanie zażywaniu substancji psychoaktywnych
(dopalaczy)
Projekt zakłada podniesienie świadomości młodzieży w kwestii
szkodliwości zażywania substancji psychoaktywnych (dopalaczy)
oraz wypracowanie zdrowego stylu życia wśród młodych ludzi i
stworzenie mody na bycie wolnym od uzależnień

CEL PROJEKTU (1 ZDANIE)

u,

KRÓTKI OPIS PROJEKTU (MAX.
50 SŁÓW)

REALIZATOR I PARTNERZY
PROJEKTU

GRUPA DOCELOWA

np. logo, plakat

Projekt w ramach którego proponowane zajęcia i warsztaty (
warsztaty filmowo-muzyczne, plenery malarskie, warsztaty
plastyczne, konkurs na plakat profilaktyczny) pozwalają na
efektywne wykorzystanie czasu wolnego i odkrycie nowych pasji
wśród młodych ludzi, co finalnie przeciwdziała aspołecznym
zachowaniom. Zdobyta podczas spotkań, debat i konkursów
wiedza na temat negatywnego wpływu używek na zdrowie i życie
człowieka pozwala na dokonywanie słusznych wyborów i
zaprocentuje w dorosłym życiu. Część planowanych działań w
ramach projektu realizowana była pod kierunkiem osób młodych,
którzy już zetknęli się z dopalaczami, dokonali słusznego wyboru
i są wolni od nałogu. Opieranie się na akcjach działających na
zasadach wzajemności.

Gmina Osieck oraz Szkoła Podstawowa w Augustówce i Zespół
Szkół w Osiecku

Bezpośrednia – uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych z gminy Osieck
Pośrednia - kadra pedagogiczna szkół, ogół społeczeństwa
mieszkańców gminy Osieck
Warsztaty filmowo-muzyczne (powstał spot/teledysk
antydopalaczowy)

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA W
RAMACH PROJEKTU, W TYM
WARTE POWIELENIA W INNYCH
PROJEKTACH (NP. KONKURS,
Konkurs na plakat profilaktyczny (powstały plakaty
SZKOLENIE, SPOT)
antydopalaczowe)
1

np. ruch drogowy, przeciwdziałanie narkomanii, bezpieczeństwo seniorów,

Akcja rozplakatowania zwycięskich plakatów profilaktycznych
Plenery malarskie, warsztaty plastyczne (zagospodarowanie
czasu wolnego, rozwijanie swoich pasji i talentów)
INNOWACYJNE INICJATYWY W
RAMACH PROJEKTU

Utworzenie i prowadzenie strony na Facebooku związanej z
projektem, która ma za zadanie informować o projekcie,
dokumentować go a także i co najważniejsze pozwala
wytworzyć społeczność, która identyfikuje się z projektem,
pozwala na dotarcie do szerszej grupy odbiorców, wytworzenie
mody wśród młodzieży na bycie uczestnikiem projektu.

ZREALIZOWANE INWESTYCJE2
nd
LINKI DO STRON
INTERNETOWYCH
ZWIĄZANYCH Z PROJEKTEM

http://www.osieck.pl/art,300,dopalaczewypalacze-maszwybor.html
https://www.facebook.com/Dopalacze-Wypalacze-MASZWYB%C3%93R-108109603125184/
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jeśli dotyczy.

