Wizytówka projektu

TYTUŁ PROJEKTU

„Gostyński patrol bezpieczeństwa”

GŁÓWNY TEMAT1

Przeciwdziałanie narkomanii, alkoholizmowi, przemocy oraz
zachowaniom ryzykownym wśród dzieci i młodzieży.

CEL PROJEKTU (1 ZDANIE)
KRÓTKI OPIS PROJEKTU (MAX.
50 SŁÓW)

REALIZATOR I PARTNERZY
PROJEKTU

Przeciwdziałanie zjawiskom patologii
oraz ochrona
dzieci
Zdjęcie projektu,
np. logo,
plakat
i młodzieży.
Program „Gostyński patrol bezpieczeństwa” zakładał:
- wprowadzenie innowacyjnych form profilaktyki rówieśniczej
poprzez angażowanie młodych ludzi do zdobywania i dzielenia
się informacjami na temat zagrożeń,
- wprowadzenie profilaktyki rodzicielskiej, jako elementu
działań w środowisku szkolnym i rodzinnym,
- aktywizację społeczności lokalnej oraz instytucji
odpowiedzialnych za przeciwdziałanie zjawiskom uzależnień
wśród młodzieży do współpracy na rzecz bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży,
- podejmowanie wczesnej interwencji w stosunku do dzieci i
młodzieży z grup ryzyka,
- doskonalenie umiejętności osób odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo dzieci i młodzieży,
- organizowanie akcji i inicjatyw ukierunkowanych na
zagospodarowanie czasu wolnego mającego na celu
przeciwdziałanie agresji, przemocy i patologii wśród dzieci i
młodzieży,
- organizację szkoleń tematycznych dla osób pracujących nad
ograniczeniem zjawiska uzależnień wśród dzieci i młodzieży,
- doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli
i rodziców,
- włączenie w działania różnych podmiotów w celu
wypracowania wspólnych mechanizmów współpracy.
Gmina Gostyń
Partnerzy :
1) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gostyniu;
2) Młodzieżowa Rada Miejska w Gostyniu;
3) Gostyński Ośrodek Kultury „Hutnik” w Gostyniu;
4) Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im.
Czarnego Legionu w Gostyniu;
5) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. gen. Tadeusza Kutrzeby
w Gostyniu;
6) Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Gostyniu;
7) Szkoła Podstawowa Nr 5 im. ks. Franciszka Olejniczaka
w Gostyniu;
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np. ruch drogowy, przeciwdziałanie narkomanii, bezpieczeństwo seniorów,

8) Szkoła Podstawowa im. Gustawa Eugeniusza
Potworowskiego w Goli;
9) Szkoła Podstawowa im. Wandy Modlibowskiej
w Sikorzynie;
10) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Siemowie;
11) Szkoła Podstawowa im. Edmunda Bojanowskiego
w Kunowie;
12) Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego
w Daleszynie;
13) Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Ziemi Gostyńskiej
w Gostyniu;
14) Zespół Szkół Zawodowych im. Powstańców Wlkp.
w Gostyniu;
15) Placówka wsparcia dziennego w formie specjalistycznej.
GRUPA DOCELOWA

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

INNOWACYJNE INICJATYWY W
RAMACH PROJEKTU

Adresatem bezpośrednim programu byli uczniowie szkół
podstawowych oraz ponadpodstawowych.
Adresatem pośrednim programu byli rodzice uczniów szkół
podstawowych oraz ponadpodstawowych, funkcjonariusze
policji i straży miejskiej, kuratorzy, pracownicy socjalni, kadra
pedagogiczna szkół, psychologowie, pracownicy placówek
wsparcia dziennego, przedstawiciele władz samorządowych itp.
1) Realizacja działań profilaktycznych w szkołach
podstawowych i ponadpodstawowych z zakresu
przeciwdziałania używania alkoholu oraz narkotyków w
ramach akcji „Młodzieżowy Lider Profilaktyki”.
2) Powołanie w szkołach podstawowych „Gostyńskich
patroli bezpieczeństwa” i realizacja zajęć promujących
bezpieczne zachowania oraz profilaktykę alkoholową,
narkotykową oraz przeciwdziałania przemocy wśród
dzieci i młodzieży.
3) Organizacja Gminnego Przeglądu Spektakli
Profilaktycznych pod nazwą „Życie to nie teatr”.
4) Organizacja międzyszkolnego turnieju sportowego
promującego nieagresywne zachowania w Internecie
„Złość schowaj do kieszeni” dla szkół podstawowych .
W programie „Gostyński patrol bezpieczeństwa” zawarty został
szereg działań edukacyjnych dotyczący przeciwdziałania
alkoholizmowi, narkomanii i przemocy wśród dzieci
i młodzieży, w tym edukacja młodych ludzi poprzez tematy
trudne, wrażliwe, których realizacja często wykracza poza
możliwości szkoły czy rodziców.
Szereg warsztatów/zajęć profilaktycznych skierowanych do
młodych ludzi miał też za zadanie uczyć ich odpowiedzialności
oraz dokonywania bezpiecznych wyborów teraz, jak i w
przyszłości.
W programie duży nacisk położony został na aktywizację
rodziców. Przygotowany dla nich specjalny blok tematyczny pod
nazwą „Gostyński patrol bezpieczeństwa” pozwolił im nie tylko
poszerzyć wiedzę z zakresu niebezpieczeństw, na jakie narażone
są ich dorastające dzieci w otaczającym ich środowisku, ale także
przekazać tą wiedzę dalej, dzieląc się nią z dziećmi i młodzieżą
oraz innymi rodzicami.

Zwiększono również nacisk na zapobieganie patologiom wśród
dzieci poprzez przygotowanie akcji i inicjatyw ukierunkowanych
na zagospodarowanie czasu wolnego bez przemocy i agresji.
ZREALIZOWANE INWESTYCJE2
Nie dotyczy
LINKI DO STRON
INTERNETOWYCH
ZWIĄZANYCH Z PROJEKTEM

2

jeśli dotyczy.

www.gostyn.pl

