Wizytówka projektu

TYTUŁ PROJEKTU
GŁÓWNY TEMAT1

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Wyszkowa –
etap III
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

CEL PROJEKTU (1 ZDANIE)

Celem projektu było podniesienie poziomu bezpieczeństwa
wśród mieszkańców Wyszkowa poprzez modernizację
przejścia dla pieszych
na
ulicy Białostockiej oraz
podniesienie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wśród
uczestników ruchu drogowego.

KRÓTKI OPIS PROJEKTU (MAX.
50 SŁÓW)

W ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców Wyszkowa – etap III” zostało zmodernizowane
przejście dla pieszych na jednej z najbardziej uczęszczanych
dróg gminnych w Wyszkowie – ulicy Białostockiej.
Projekt obejmował także działania edukacyjno-informacyjne
w ramach których zostały przeprowadzone pogadanki na
temat bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym,
porządku publicznego oraz podstawowych technik
ratownictwa. Celem powyższych działań w dłuższej
perspektywie jest zapobieganie wypadkom drogowym,
poprzez rozwój świadomości najbardziej zagrożonych grup
uczestników ruchu drogowego
i kształtowanie ich
właściwych zachowań na drodze.

REALIZATOR I PARTNERZY
PROJEKTU

Realizator Projektu:
Gmina Wyszków
Partnerzy Projektu:
- Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie
- Straż Miejska w Wyszkowie
- Ochotnicza Straż Pożarna z Gulczewa
- Ochotnicza Straż Pożarna z Kamieńczyka
- Ochotnicza straż Pożarna z Rybna
- Ochotnicza Straż Pożarna z Lucynowa

GRUPA DOCELOWA
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Adresaci bezpośredni:
1. Mieszkańcy ul. Białostockiej (392 osób),
2. Mieszkańcy ul. Zakręzie (295 osób),
3. Osoby korzystające z przystanku autobusowego
(w szczególności dzieci i młodzież dojeżdżający do
szkół).
Osoby objęte edukacją z zakresu bezpieczeństwa:
4. Seniorzy z Domu Dziennego Pobytu „SENIOR” (30
osób),
5. Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy

np. ruch drogowy, przeciwdziałanie narkomanii, bezpieczeństwo seniorów,

„Soteria” (35 osób),
6. Dzieci ze Świetlicy „Słoneczna” w Wyszkowie (47
osób),
7. Uczniowie z trzecich klas Szkoły Podstawowej nr 2
w Wyszkowie ( 113 osób).
Adresaci pośredni:
- mieszkańcy całej Gminy Wyszków (39263 osób).
NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA W
RAMACH PROJEKTU, W TYM
WARTE POWIELENIA W INNYCH
PROJEKTACH (NP. KONKURS,
SZKOLENIE, SPOT)

Przedmiotowy
projekt
jest
kontynuacją
działań
podejmowanych przez Gminę mających na celu poprawę
bezpieczeństwa mieszkańców Wyszkowa.
W ramach
projektu dużym zainteresowaniem cieszyły się spotkania
z przedstawicielami Policji, strażakami OSP oraz
funkcjonariuszami Straży Miejskiej. Uczestnikom pogadanek
przybliżone zostały zasady bezpieczeństwa w ruchu
drogowym oraz
wiadomości i umiejętności dotyczące
wzywania specjalistycznych służb ratowniczych i udzielania
pomocy osobom będącym w sytuacji zagrożenie życia lub
zdrowia.

INNOWACYJNE INICJATYWY W
RAMACH PROJEKTU

Nie dotyczy

ZREALIZOWANE INWESTYCJE2

W ramach projektu zostało zmodernizowane przejście dla
pieszych na ulicy Białostockiej

LINKI DO STRON
INTERNETOWYCH
ZWIĄZANYCH Z PROJEKTEM

http://www.wyszkow.pl/gmina3/pliki/gospodarka/projekt
y/2017/pf_3_VIII_17.pdf
http://sds.wyszkow.pl/wordpress/?p=1736

2

jeśli dotyczy.

