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Wizytówka projektu

TYTUŁ PROJEKTU

„Bezpieczne Miasto – Bezpieczne Społeczeństwo. Montaż monitoringu
wizyjnego na terenie Gminy Miejskiej Zawidów”

GŁÓWNY TEMAT1

Przeciwdziałanie wandalizmowi -niszczeniu mienia prywatnego
i publicznego.

CEL PROJEKTU (1 ZDANIE)

Głównym celem projektu jest ograniczenie przestępczości, zjawisk
patologicznych i kryminogennych oraz pogłębianie współpracy
pomiędzy lokalną społecznością, a jednostkami odpowiedzialnymi za
bezpieczeństwo w mieście. Współpraca pomiędzy lokalną
społecznością i instytucjami odpowiedzialnymi za porządek publiczny
bezpośrednio wpłynie na poprawę wizerunku tych instytucji i wzrost
zaufania do nich. System monitoringu miejskiego ma pozytywny wpływ
na sposób gospodarowania przestrzenią publiczną. Pozwoli bowiem
kontrolować bulwary miejskie i tym samym zmniejszy,
a w perspektywie czasu - wyeliminuje ich dewastację.

KRÓTKI OPIS PROJEKTU (MAX.
50 SŁÓW)

Projekt zakładał montaż bezprzewodowego monitoringu na terenie
Zawidowa, budowę centrum archiwizacji, a także dostawę, instalację
i konfigurację oprogramowania wraz z urządzeniami towarzyszącymi.
Z systemu monitorowania mogą korzystać służby dbające
o bezpieczeństwo na terenie Gminy Miejskiej. Zainstalowane kamery
pozwolą na identyfikację osób naruszających ład i porządek.

REALIZATOR I PARTNERZY
PROJEKTU

W realizacji projektu wzięły udział następujące instytucje:
Realizator: Urząd Miejski w Zawidowie,
Partnerzy: Posterunek Policji w Zawidowie, Szkoła Podstawowa im.
Bolesława Chrobrego w Zawidowie, Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych w Zawidowie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zawidowie, Ośrodek Kultury w Zawidowie, Lokalni przedsiębiorcy.
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GRUPA DOCELOWA

Bezpośrednimi adresatami projektu jest cała społeczność Zawidowa,
bez względu na płeć, wiek i status materialny. Monitoring obejmie
wszystkie osoby poruszające się w przestrzeni publicznej. Pośrednimi
adresatami projektu są wszystkie osoby przebywające tymczasowo na
terenie miasta tj. wszyscy przejeżdżający przez teren Zawidowa, turyści,
a także ludność z pobliskich Habartic i innych okolicznych miejscowości
zarówno z Polski, jak i krajów sąsiadujących (Czech i Niemiec) będących
klientami zawidowskich sklepów i targowiska miejskiego.

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA W
RAMACH PROJEKTU, W TYM

Najważniejsze działania w projekcie:
- spotkania przedstawicieli organów dbających o porządek publiczny

np. ruch drogowy, przeciwdziałanie narkomanii, bezpieczeństwo seniorów,

WARTE POWIELENIA W INNYCH z dziećmi i młodzieżą ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego
w Zawidowie,
PROJEKTACH (NP. KONKURS,
- kampania informacyjna skierowana do lokalnej społeczności
SZKOLENIE, SPOT)
opisująca działalność funkcjonariuszy Policji w programie,
- kampania informacyjna skierowana do lokalnej społeczności,
informująca o skutkach działania monitoringu wizyjnego i działaniach
podjętych przez funkcjonariuszy Policji w celu eliminowania zagrożeń
i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w mieście,
- aktywizowanie mieszkańców Zawidowa (w tym dzieci i młodzież
z zawidowskiej szkoły podstawowej) do podejmowania działań
informacyjnych dot. niebezpiecznych zdarzeń zagrażających
bezpieczeństwu publicznemu (zgłaszanie aktów wandalizmu lokalnej
policji itp.),
- wyznaczenie na terenie miasta punktów, w których zachodzą
zjawiska patologiczne,
-zakup i montaż 10 kamer, budowa centrum archiwizacji, dostawa,
instalacji i konfiguracja oprogramowania wraz z urządzeniami
towarzyszącymi.

INNOWACYJNE INICJATYWY W
RAMACH PROJEKTU

Ponieważ w mieście Zawidów nie ma monitoringu miejskiego, cały
projekt jest traktowany jako innowacyjny. Wśród działań
innowacyjnych i atrakcyjnych z punktu widzenia projektu należy
wymienić:
- stworzenie nowoczesnego systemu zarządzania monitoringiem
(zastosowanie najnowszych technologii do rejestracji i archiwizacji
obrazów z monitoringu stanowi projekt innowacyjnym, a sama
obecność tego typu „centrum” podnosi jego atrakcyjność),
- zaangażowanie większości instytucji działających na terenie Zawidowa
do realizacji projektu (kompleksowe działania instytucji
funkcjonujących na terenie miasta jest sytuacją dotychczas
niespotykaną na terenie Gminy Miejskiej Zawidów, a współdziałanie
różnych organów w jednym celu zwiększy wiarygodność projektu
w oczach mieszkańców i w sposób oczywisty przyczyni się do realizacji
wszystkich jego założeń).

ZREALIZOWANE INWESTYCJE2

Nie dotyczy

LINKI DO STRON
INTERNETOWYCH
ZWIĄZANYCH Z PROJEKTEM

http://www.zawidow.info/index.php/pl/component/content/article/1
5-aktualnosci-slide/3027-zawidow-pod-czujnym-okiem-kamery
http://www.zawidow.eu/index.php/pl/aktalnosciarchiwum/2999-obezpieczenstwie-w-internecie-i-innych-zagrozeniach-policyjnapogadanka
http://szkola.zawidow.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=
1041:bezpieczna-droga-do-szkoly&Itemid=967
https://www.facebook.com/search/top/?q=osrodek%20kultury%20w
%20zawidowie

2

jeśli dotyczy.

