Wizytówka projektu

TYTUŁ PROJEKTU
„Razem bezpieczniej – na drodze, w internecie i na wakacjach”.

GŁÓWNY TEMAT

Bezpieczeństwo seniorów, dzieci i młodzieży.

CEL PROJEKTU (1 zdanie)

Dotarcie do jak największej grupy osób pieszych spośród najbardziej
zagrożonych grup wiekowych – dzieci i osób starszych z terenu powiatu
choszczeńskiego, zwiększenie świadomości na temat bezpieczeństwa pieszych
w ruchu drogowym, uświadomienie dzieciom i osobom starszym znaczenia
cyberzagrożeń. Nabycie i utrwalenie wiedzy nt. udzielania pierwszej pomocy.

Program składał się z sześciu etapów.
KRÓTKIM OPIS
PROJEKTU (max. 50 słów) Etap I – przeprowadzenie wstępnych przygotowań związanych z realizacją
projektu, jak: podpisanie umowy, dokonanie niezbędnych zakupów zgodnie z
budżetem projektu, przygotowanie i przeprowadzenie promocji projektu.
Etapy II – V - to etapy merytoryczne polegające na:
 przeprowadzeniu szkoleń/pokazów dla seniorów i rodziców w zakresie
udzielania pierwszej pomocy dzieciom,,
 przeprowadzeniu prelekcji z przedszkolakami na temat bezpiecznych
zachowań w różnych sytuacjach, połączonych z akcją STOPEK,
 przeprowadzenie prelekcji z seniorami m.in. nt. cyberprzestrzeni,
 przygotowanie i prezentacja przedstawienia teatralnego pt. „Wirtualne
Stopkowe Przygody”.
Etap 6 – podsumowanie projektu podczas spotkania kończącego projekt, w
tym: omówienie i przedstawienie działań , osiągniętych efektów i rezultatów.


REALIZATOR I
PARNERZY PROJEKTU

Starostwo Powiatowe w Choszcznie, Komenda Powiatowa Policji
w Choszcznie, Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Choszcznie, Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Niagara
w Choszcznie, Choszczeński Dom Kultury, Gmina Bierzwnik, Gmina Choszczno,
Gmina Drawno, Gmina Pełczyce, Gmina Recz.

GRUPA DOCELOWA

Dzieci/przedszkolaki (5-6 lat), uczniowie klas I-III szkół podstawowych,
seniorzy, najbliższe rodziny seniorów uczestniczących w projekcie, rodzice i
rodzeństwo dzieci uczestniczących w projekcie, kadra pedagogiczna
przedszkoli, kadra pedagogiczna szkół podstawowych klas I-III,
funkcjonariusze Policji, przedstawiciele władz samorządowych, pracownicy
samorządów.

NAJWAŻNIEJSZE
DZIAŁANIA W RAMACH
PROJEKTU, W TYM
WARTE POWIELENIA W
INNYCH PROJEKTACH
(np. konkurs, szkolenie,
spot)
INOWACYJNE
INICJATYWY W RAMACH
PROJEKTU

ZREALIZOWANE
INWESTYCJE (jeżeli
dotyczy)
LINKI DO STRON
INTERNETOWYCH
ZWIĄZANYCH Z
PROJEKTEM

- szkolenia/pokazy dla seniorów i rodziców w zakresie udzielania pierwszej
pomocy dzieciom,
- spotkania i prelekcje z przedszkolakami połączone z z akcją Stopek.
- spotkania i prelekcje z seniorami m. in. nt. bezpiecznych zachowań w
różnych sytuacjach, zagrożeń w cyberprzestrzeni,
- prezentacja dla dzieci i młodzieży przedstawienia teatralnego pt.
„Wirtualne Stopkowe Przygody”.
Wprowadzenie nowych zagadnień (wcześniej nie poruszanych
z przedszkolakami, uczniami klas I-III szkół podstawowych i wśród seniorów),
a w przypadku pokazów udzielania pierwszej pomocy dzieciom wybór grupy
docelowej – seniorzy. Z informacji posiadanych przez KPP w Choszcznie
wynika, iż innowacyjną była forma prowadzenia profilaktyki wśród
przedszkolaków i młodszych uczniów szkół podstawowych, przez policjantów
na scenie w ramach prezentowanego przedstawienia pt. Wirtualne Stopkowe
Przygody”.
http://serwer1600544.home.pl/nowa/index.php?searchword=Razem+bezpie
czniej&ordering=&searchphrase=all&Itemid=93&option=com_search
http://choszczno.policja.gov.pl/zch/szukaj?search=322027&sort=2&order=1&
ile=20
https://www.youtube.com/watch?v=OygcSYuYJxE
https://www.bierzwnik.pl/aktualnosci/pokaz/246
https://www.recz.pl/aktualnosci/pokaz/1342.dhtml

