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Świadomie Bezpieczni w Gminie Przybiernów
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży wynikające ze znajomości
typów zagrożeń, sytuacji i miejsc ich występowania, umiejętności
postępowania w sytuacjach ich występowania, znajomości
sposobów ich rozpatrywania i unikania lub ograniczania ich
skutków
Projekt wpisuje się w cel główny programu „Razem bezpiecznej”,
tj. wspieranie działania na rzecz bezpieczeństwa społeczności
lokalnej, oraz cel szczegółowy przeciwdziałanie zjawiskom
patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży. Celem projektu było:
1. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży wynikające ze znajomości
typów zagrożeń, sytuacji i miejsc występowania, umiejętności
postępowania w sytuacjach ich wystąpienia oraz znajomość
sposobów ich rozpoznawania i unikania lub ograniczania ich
skutków.
2. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży wynikające z motywacji
wewnętrznej – ugruntowanej potrzeby bycia bezpiecznym, na co
znaczący wpływ ma sposób zagospodarowania czasu wolnego,
wzrost poczucia własnej wartości, przynależności do grupy
i świadomość, że własne życie i postępowanie ma wpływ na
otoczenie, ponieważ bezpieczeństwo to wartość budowana przez
wspólnotę ludzi połączonych miejscem zamieszkania, przebywania oraz realizowania wspólnych celów, w postaci rozmaitych
przedsięwzięć rozwijających zainteresowania, wypełniających
czas wolny, dostarczających satysfakcji i poczucia ważności w
grupie – co zawsze działa ochronnie na młodego człowieka.
Gmina Przybiernów, Szkoła Podstawowa w Czarnogłowach,
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Przybiernowie, Gimnazjum
Publiczne w Przybiernowie, Policja w Przybiernowie, Ochotnicza
Straż Pożarna w Przybiernowie, Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Przybiernowie, Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Przybiernowie, Ośrodek Pomocy
Społecznej w Przybiernowie, Zespół Interdyscyplinarny ds.
Przemocy w Rodzinie w Gminie Przybiernów, Uniwersytet
Trzeciego Wieku w Golczewie, OREW w Przybiernowie,
Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum w Przybiernowie.
Dzieci i młodzież , rodzice, kadra pedagogiczna szkół, pracownicy
socjalni, społeczność lokalna Gminy Przybiernów

1. Wybudowano i zmodernizowano miejsca służące do
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zmodernizowano salę do zajęć chóru i koła plastycznofotograficznego.

2. Zorganizowano i przeprowadzono w ramach
pozalekcyjnego dla dzieci i młodzieży szkolnej:
 zajęcia z tańca nowoczesnego,
 zajęcia sportowe,
 zajęcia fotograficzno-plastyczne,
 zajęcia teatralne,
 zajęcia dla chórów szkolnych.

czasu

3. Przeprowadzono imprezy plenerowe i uroczystości
środowiskowe, jak:
 rodzinny Turniej Sportowy Piłki Siatkowej,
 wieczorek poetycko – muzyczny dla mieszkańców Gminy
Przybiernów,
 impreza środowiskowa „Dla naszych rodziców”,
 plener rodzinny „Bezpieczna Rodzina”,
 impreza propagująca wśród dzieci i dorosłych ideę
bezpiecznego korzystania z akwenów „Bezpiecznie nad
wodą”,
 „Żyj zdrowo i bezpiecznie” - akcja promująca zdrowy styl
życia wśród mieszkańców Gminy Przybiernów,
 siatkowy Turniej Niepodległościowy dla mieszkańców
Gminy Przybiernów,
 przedstawienie dla przedszkolaków z Gminy Przybiernów
pn. „O rozsądnych dzieciach”.
4. W ramach realizacji programu „Szkoła dla rodziców”,
przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla nauczycieli,
rodziców oraz dzieci i młodzieży, w tym:
a) dla nauczycieli nt. Interwencji kryzysowej oraz
cyberprzemocy;
b) dla rodziców nt. cyberprzemocy;
c) dla dzieci i młodzieży, w tym:
 dla uczniów klas II i III gimnazjum pt. „Dopalacze i inne
substancje psychoaktywne” oraz „Cyberprzemoc”,
 dla uczniów klasy VII szkół podstawowych pt. ”Piwo, czy
to też alkohol” oraz „Cyberprzemoc”.

INOWACYJNE INICJATYWY W
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Zorganizowanie zajęć i zagospodarowanie czasu wolnego dla
społeczności lokalnej (w różnym wieku) poprzez organizację
stosownych form spędzenia czasu wolnego, jak
udział dzieci i młodzieży w różnych kółkach zainteresowań oraz
warsztatach profilaktycznych,
udział społeczności lokalnej w organizowanych imprezach
plenerowych połączonych z zajęciami pn. „Żyj zdrowo
i bezpiecznie”, „Szkoła dla rodziców”, „Bezpieczna Rodzina”, „Dla
Naszych Rodziców” oraz „Bezpiecznie nad wodą”.

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

Nie dotyczy
https://przybiernow.pl/aktualnosci/swiadomie-bezpieczni-wgminie-przybiernow
https://spczarnoglowy.pl
http://zspprzybiernow.szkolna.net

