Wizytówka projektu „Edukacja szansa na redukcję zagrożeń
w powiecie garwolińskim”.
TYTUŁ PROJEKTU

Edukacja szansą na redukcję zagrożeń w powiecie garwolińskim

GŁÓWNY TEMAT1

Edukacja dla bezpieczeństwa ukierunkowana na dzieci, młodzież, rodziców, pedagogów i
seniorów.

CEL PROJEKTU
(1 ZDANIE)

Edukacja dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli z zakresu
cyberprzestrzeni, ruchu drogowego, szkodliwości substancji psychoaktywnych (alkohol,
narkotyki, dopalacze) oraz patologii społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem
przemocy rówieśniczej, min spowodowanej stereotypami uprzedzeniami, bezpieczeństwa
w ruchu drogowym pod kątem pieszych, rowerzystów i pasażerów pojazdów.

KRÓTKI OPIS
PROJEKTU
(MAX. 50 SŁÓW)

Projekt ma na celu edukację społeczeństwa w powiecie garwolińskim. Adresowany jest do
dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli. Główne zadania tego obszaru to edukacja
profilaktyczna mająca na celu niezmniejszenie i skuteczne przeciwdziałanie zjawiskom
przemocy rówieśniczej, zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu oraz zagrożeń
wynikających ze stosowania substancji psychoaktywnych.
Działania prewencyjno-profilaktyczne skierowane zostały również do rodziców dzieci i
młodzieży oraz pedagogów. Zadania stawiane w tym obszarze to edukacja rodziców i
nauczycieli pod kątem występujących zagrożeń i sposobów ich niwelowania lub
ograniczania. Ważnym elementem tego działania było kierunkowanie dorosłych na
zrozumienie dla potrzeb młodych ludzi i podejmowanie z nimi takiej pracy społecznoemocjonalnej, która ukierunkuje dzieci i młodzież do aktywności społecznie
akceptowalnych, empatycznych na potrzeby drugiego człowieka i rozwijających
emocjonalnie i społecznie.
Edukacja seniorów to obszar w którym głównym celem było zapobieganie wykluczeniu
społecznemu i edukacja w zakresie bezpieczeństwa osób starszych w miejscach publicznych
i w miejscu zamieszkania.

REALIZATOR I
PARTNERZY PROJEKTU

Urząd Gminy Garwolin i Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie

GRUPA DOCELOWA

Dzieci, młodzież, rodzice, pedagodzy, seniorzy.

NAJWAŻNIEJSZE
DZIAŁANIA W
RAMACH PROJEKTU,
W TYM WARTE
POWIELENIA
W INNYCH
PROJEKTACH
(NP. KONKURS,
SZKOLENIE, SPOT)
INNOWACYJNE
INICJATYWY
W RAMACH
PROJEKTU
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27 września 2017r Konferencja adresowana do nauczycieli pt.”Zaniedbanie w
wychowaniu-konsekwencje, profilaktyka, terapia”



3 października 3017r. Powiatowy dzień seniora



wrzesień/listopad 2017r. Konkurs na film profilaktyczny

23 listopada 2017r. Powiatowy przegląd filmów profilaktycznych

np. ruch drogowy, przeciwdziałanie narkomanii, bezpieczeństwo seniorów,

ZREALIZOWANE
INWESTYCJE2

Zakup nagłośnienia i ekranu projekcyjnego do sali konferencyjnej KPP Garwolinie.
Zakup aparatu fotograficznego na potrzeby projektu.
Zakup 5 tys odblasków.

LINKI DO STRON
INTERNETOWYCH
ZWIĄZANYCH Z
PROJEKTEM

Konferencja poświęcona problemowi zaniedbania dzieci
w procesie wychowania
http://www.mazowiecka.policja.gov.pl/wg/aktualnosci/10631,KONFERENCJA-POSWIECONA-ZANIEDBANIUDZIECI-I-MLODZIEZY.html
http://www.mazowiecka.policja.gov.pl/wg/aktualnosci/11644,KONFERENCJA-quotZANIEDBANIE-WZACHOWANIU-KONSEKWENCJE-PROFILAKTYKA-TERAPIAquot.html

Powiatowy Dzień Seniora
http://www.mazowiecka.policja.gov.pl/wg/aktualnosci/11019,POWIATOWY-DZIEN-SENIORA.html
http://www.mazowiecka.policja.gov.pl/wg/aktualnosci/11860,POWIATOWY-DZIEN-SENIORA.htm

Konkurs na film profilaktyczny
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:_NKS22PgOA0J:podlasie24.pl/garwolin/region/rozstrz
ygnieto-konkurs-na-film-profilaktyczny-236ba.html+&cd=2&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&client=firefox-a
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jeśli dotyczy.

