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Bezpieczeństwo dzieci, młodzieży i
społeczności w Powiecie Świdwińskim.

seniorów

oraz

lokalnej

Edukacja dla bezpieczeństwa
Ograniczenie zjawisk przestępczości i patologii społecznych i dostępu
do narkotyków poprzez popularyzację wiedzy w tym zakresie
i wspieranie działań aktywizujących społeczność lokalną oraz edukacja
seniorów i osób z niepełnosprawnością w zakresie zagrożeń
pożarowych i możliwościach zabezpieczenia mienia.
1) analiza zagrożeń w cyberprzestrzeni w Placówce Opiekuńczo
Wychowawczej w Świdwinie,
2) analiza zagrożeń przemocy rówieśniczej w rodzinach zastępczych,
3) zagrożenia pożarowe i efektywne metody i środki zabezpieczenia
mienia oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym seniorów,
4) przeciwdziałania patologiom społecznym w stosunku do seniorów,
5) podniesienie świadomości z zakresu szkodliwości substancji
psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży,
6) podniesienie świadomości z zakresu przemocy rówieśniczej dla
dzieci i młodzieży,
7) podniesienie
świadomości
na
temat
bezpieczeństwa
w cyberprzestrzeni oraz przemocy rówieśniczej w rodzinach
zastępczych,
8) wspieranie
działań
aktywizujących
społeczności
lokalne
w przeciwdziałaniu patologii i ograniczaniu dostępu do substancji
psychoaktywnych
1. Starostwo Powiatowe w Świdwinie ul. Mieszka I 16, 78-300
Świdwin.
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Połczynie-Zdroju
ul. Koszalińska 12, 78-320 Połczyn-Zdrój.
3. Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Świdwinie ul. Wojska
Polskiego 27, 78-300 Świdwin.
4. Dom Pomocy Społecznej w Krzecku, Krzecko 5, 78-314 Krzecko.
5. Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu , Modrzewiec 8, 78-331
Rąbino.
6. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świdwinie
ul. Drawska 38, 78-300 Świdwin.
7. Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie
ul. Armii Krajowej 23, 78-300 Świdwin.
8. Komenda Powiatowa Policji w Świdwinie, ul. Wojska Polskiego 18a,
78-300 Świdwin.

GRUPA DOCELOWA

1) mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej w Krzecku i w Modrzewcu,
2) dzieci i młodzież z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
w Świdwinie,
3) dzieci z rodzin zastępczych i ich opiekunowie z terenu powiatu
świdwińskiego,
4) pracownicy i rodziny mieszkańców Domów Pomocy Społecznej
w Krzecku i Modrzewcu oraz WTZ w Modrzewcu,
5) lokalna społeczność oraz przedstawiciele partnerów projektu Policji, Straży Pożarnej i Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej.

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA 1) analiza zagrożeń w cyberprzestrzeni i przemocy rówieśniczej
w Domu Dziecka i analiza zagrożeń przemocy rówieśniczej
W RAMACH PROJEKTU, W
w rodzinach zastępczych,
TYM WARTE POWIELENIA
2)
warsztaty „Zagrożenie pożarowe” oraz promowanie efektywnych
W INNYCH PROJEKTACH
metod i środków zabezpieczenia mienia dla mieszkańców DPS
(np. konkurs, szkolenie, spot)

INOWACYJNE INICJATYWY
W RAMACH PROJEKTU

i seniorów oraz ich rodzin,
3) Warsztaty dla dzieci i młodzieży z Placówki OpiekuńczoWychowawczej w Świdwinie na temat szkodliwości substancji
psychoaktywnych i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni,
4) Warsztaty edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
w ruchu drogowym
1) udział rodzin zastępczych w warsztatach na temat przemocy
rówieśniczej,
2) debata podczas pikników – dyskusja na temat połączenia działań dla
wszystkich grup docelowych oraz inicjowanie wspólnych działań
aktywizujących społeczności lokalne do współpracy w obszarze
bezpieczeństwa i porządku publicznego,
3) zajęcia edukacyjne dla mieszkańców DPS-ów, ich rodzin
i opiekunów

ZREALIZOWANE
INWESTYCJE
LINKI DO STRON
INTERNETOWYCH
ZWIĄZANYCH Z
PROJEKTEM

Nie dotyczy




http://www.powiatswidwinski.pl/index.php/pl/informacje/razem
-bezpieczniej
http://www.powiatswidwinski.pl/index.php/pl/2uncategorised/409-bezpieczenstwo-dzieci-mlodziezy-i-senioroworaz-lokalnej-spolecznosci-w-powiecie-swidwinskim-3
http://www.powiatswidwinski.pl/index.php/pl/2uncategorised/358-bezpieczenstwo-dzieci-mlodziezy-i-senioroworaz-lokalnej-spolecznosci-w-powiecie-swidwinskim-2

