Wizytówka projektu

TYTUŁ PROJEKTU
GŁÓWNY TEMAT1
CEL PROJEKTU (1 ZDANIE)

„Bezpieczny rower w mieście Żory”
Bezpieczeństwo rowerzystów
Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych ze
szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa rowerzystów
KRÓTKI OPIS PROJEKTU
W ramach projektu przewidziano zarówno działania
(MAX. 50 SŁÓW)
prewencyjne, jak i inwestycyjne. Ważną częścią przedsięwzięcia
jest zakup i montaż dwóch wiat rowerowych. Każda z nich
pomieści czternaście rowerów. Zaplanowano również
urozmaicone działania prewencyjne i informacyjne, w tym m.in.
rajd rowerowy, akcje z udziałem Policji oraz konkurs dla dzieci
i młodzieży.
REALIZATOR I PARTNERZY
Gmina Miejska Żory w partnerstwie z Komendą Miejską Policji
PROJEKTU
w Żorach, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Żorach,
żorskimi placówkami oświatowymi, Miejskim Ośrodkiem Kultury
w Żorach i Klubem Turystyki Kolarskiej PTTK Wandrus w Żorach.
GRUPA DOCELOWA
Bezpośrednia - dzieci i młodzież żorskich szkół i przedszkoli,
uczestnicy obchodów Dnia bez samochodu oraz rowerzyści;
Pośrednia – wszyscy mieszkańcy miasta Żory oraz osoby
przyjezdne korzystające z infrastruktury związanej z wiatami
rowerowymi.
NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA
- akcja „Bezpieczny rower w mieście Żory”,
W RAMACH PROJEKTU, W TYM - Rajd rowerowy połączony z warsztatami edukacyjnymi,
WARTE POWIELENIA W INNYCH
przeglądem rowerów oraz konkursami,
PROJEKTACH (NP. KONKURS,
- „Bezpieczny rower w mieście”, czyli przeprowadzone przez
SZKOLENIE, SPOT)
pracowników żorskiej Policji pogadanki w szkołach
i przedszkolach na temat bezpieczeństwa poruszania się
na rowerze w ruchu drogowym i form zabezpieczenia roweru
przed kradzieżą,
- konkurs dla dzieci i młodzieży na realizację filmu/spotu pod
hasłem „Bezpieczny rower!” połączony z uroczystym
wręczeniem nagród i podsumowaniem realizacji projektu.
INNOWACYJNE INICJATYWY
Zaplanowane działania prewencyjno-informacyjne w sposób
W RAMACH PROJEKTU
aktywny włączają społeczeństwo w działania na rzecz
bezpieczeństwa publicznego. Dzięki temu realizowana jest
zasada partycypacji społecznej.
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ZREALIZOWANE INWESTYCJE
Zakup i montaż dwóch wiat rowerowych.
LINKI DO STRON
- www.zory.pl,
INTERNETOWYCH
- www.mosir.zory.pl,
ZWIĄZANYCH Z PROJEKTEM
- www.zory.slaska.policja.gov.pl,
- www.tuzory.pl (lokalny portal informacyjny),
- www.zory24.pl (lokalny portal informacyjny).
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np. ruch drogowy, przeciwdziałanie narkomanii, bezpieczeństwo seniorów,
jeśli dotyczy.

