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Wizytówka projektu

TYTUŁ PROJEKTU

„GRYFNY PATROL – w roli głównej młodzież Świętochłowic”

GŁÓWNY TEMAT1

Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci
i młodzieży

CEL PROJEKTU (1 ZDANIE)

Celem niniejszego projektu jest przeciwdziałanie zjawiskom
patologicznych zachowań wśród dzieci i młodzieży poprzez
zaangażowanie ich w działania na rzecz bezpieczeństwa i profilaktyki
uzależnień w mieście Świętochłowice.

KRÓTKI OPIS PROJEKTU (MAX.
50 SŁÓW)

W ramach przedmiotowego projektu podjęto realizowano
następujące działania:
- utworzenie drużyny „Zuchów Gryfnego Patrolu”
- utworzenie drużyny „Gryfnego Patrol”
- poznawanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego,
rozbudzanie pasji, rozwijanie zainteresowań poprzez realizację zajęć
o charakterze sportowo – rekreacyjnym (judo, samoobrona)
- realizacja działań profilaktycznych mających na celu ograniczenie
patologii, w tym uzależnień wśród osób małoletnich, oraz przemocy,
w tym przemocy w rodzinie.

REALIZATOR I PARTNERZY
PROJEKTU

Podmiot realizujący: Miasto Świętochłowice

GRUPA DOCELOWA

Dzieci i młodzież zamieszkujący na terenie Miasta
Świętochłowice, w tym 20 dzieci w wieku od 7-18 lat, z których
powołany zostały dwie drużyny, tj. Zuchy Gryfnego Patrolu oraz
GRYFNY PATROL.

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA W
RAMACH PROJEKTU, W TYM
WARTE POWIELENIA W INNYCH
PROJEKTACH (NP. KONKURS,
SZKOLENIE, SPOT)

1. Kampania Promocyjno – informacyjna w zakresie
realizowanego projektu, w tym opracowanie i wydruk
broszur, ulotek, plakatów;
2. Utworzenie Grupy „ZUCHY GRYFNEGO PATROLU”, w tym
rekrutacja dzieci w wieku 7-13 lat, realziacja zajęć o
charakterze rekreacyjno – sportowy, spotkania
profilaktyczne we wszystkich placówkach oświatowych na
terenie miasta,;
3. Specjalistyczne spotkania w placówkach oświatowych
dotyczących substancji odurzających, zagrożeń
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Podmioty współpracujące:
- Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach ( w tym PAL w
Lipinach)
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach
- Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach
- Placówki oświatowe dla których organem prowadzącym jest Gmina
Świętochłowice

np. ruch drogowy, przeciwdziałanie narkomanii, bezpieczeństwo seniorów,

wynikających z zażywania narkotyków, alkoholu, tytoniu,
inne wg. wskazania uczestników.
4. Utworzenie Grupy „GRYFNY PATROL”
INNOWACYJNE INICJATYWY W
RAMACH PROJEKTU

Ideą przewodnią miejskich działań jest, by misja „Gryfnego Patrolu
w trakcie trwania projektu odbiła się szerokim echem w dzielnicy
i w całym mieście. Jednolite, wyróżniające uczestników koszulki,
wyposażenie w torby pierwszej pomocy, drobne gadżety z logotypem
Gryfnego Patrolu, zbiórki drużyny w miejscach publicznych, zajęcia
prowadzone w terenie, na skwerze, czy podwórku, udział drużyny w
imprezach miejskich, a także wsparcie w formie akcji informacyjnopromocyjnej (po co to robimy, sprawność fizyczna i treningi jako
alternatywa dla środków odurzających) – wszystko to ma służyć
zaznaczeniu obecności Gryfnego Patrolu w środowisku, w życiu
dzielnicy, zaistnieniu zwłaszcza w świadomości młodych ludzi
i wzbudzeniu zainteresowania rówieśników. Zgodnie z sentencją
łacińską „verba docent, exempla trahunt” postępowanie młodych
ludzi, posługujących się tym samym młodzieżowym językiem,
wychowujących się na tym samym podwórku, często w tych samych
trudnych warunkach ma większe szanse na przekonanie o potrzebie
zmiany ryzykownych zachowań, zwiększenie odpowiedzialności,
znalezienie naśladowców i chęć przynależności do grup
o prospołecznym charakterze.

ZREALIZOWANE INWESTYCJE2

Nie dotyczy

LINKI DO STRON
INTERNETOWYCH
ZWIĄZANYCH Z PROJEKTEM

Telpol
https://www.facebook.com/telpoltv/videos/2265849113687411/
Swiony.pl
https://swiony.pl/i,zakonczyl-sie-projekt-gryfnypatrol,100,882309.html
http://www.swietochlowice.pl/zako%C5%84czy%C5%82-si%C4%99projekt-%E2%80%9Egryfny-patrol%E2%80%9D.html
http://www.swietochlowice.pl/gryfny-patrol-rusza-do-akcji.html
http://www.swietochlowice.pl/,,gryfny-patrol-rozpoczynadzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87.html
http://swietochlowice.slaska.policja.gov.pl/k25/informacje/aktualnos
ci/248897,Podsumowanie-projektu-quotGryfny-Patrolquot.html
http://strazswietochlowice.pl/
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jeśli dotyczy.

