Wizytówka projektu

TYTUŁ PROJEKTU

Bezpieczny powrót do domu mieszkańców Miasta i Gminy Nekla

GŁÓWNY TEMAT1

Bezpieczeństwo seniorów

CEL PROJEKTU (1 ZDANIE)

Zapewnienie bezpieczeństwa seniorom, mieszkańcom Miasta
i Gminy Nekla.

KRÓTKI OPIS PROJEKTU
(MAX. 50 SŁÓW)

W ramach projektu prowadzono działania edukacyjne dla osób
starszych na temat prawa ruchu drogowego pn. „Bezpieczna
Droga” oraz dzieci pn. „Dzień Bezpieczeństwa w Starczanowie”
przy współpracy z Komendą Powiatowej Policji we Wrześni.
Zakupiono gadżety odblaskowe, materiały dydaktyczne służące
bezpieczeństwu na drogach, chodnikach, przejściach dla pieszych,
które stały się „trendem mody”.

REALIZATOR I PARTNERZY
PROJEKTU

Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” w Nekli
Komenda Powiatowa Policji we Wrześni, Posterunek Policji
w Nekli
Miejsko – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Nekli

GRUPA DOCELOWA

- mieszkańcy powiatu wrzesińskiego, gminy Nekla
- osoby w wieku 60 lat i więcej,
- dzieci i ich rodzice.
- spotkania edukacyjne z prawa ruchu drogowego dla osób
starszych pn. „ Bezpieczna Droga”,
- piknik integracyjny dla dzieci pn. „Dzień Bezpieczeństwa
w Starczanowie”,
- wykłady z Przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji we
Wrześni.
Spotkania edukacyjne z prawa ruchu drogowego dla osób starszych
pn. „Bezpieczna Droga” mające na celu przypomnienie o
podstawowych zasadach na drodze, przejściu dla pieszych,
chodniku.
„Dzień Bezpieczeństwa” w Starczanowie, organizowany był po raz
pierwszy podczas letniej świetlicy. Dzięki zaangażowaniu

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA
W RAMACH PROJEKTU, W
TYM WARTE POWIELENIA W
INNYCH PROJEKTACH (NP.
KONKURS, SZKOLENIE, SPOT)
INNOWACYJNE INICJATYWY
W RAMACH PROJEKTU
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np. ruch drogowy, przeciwdziałanie narkomanii, bezpieczeństwo seniorów,

mieszkańców wsi stał się ogromnym wydarzeniem, w które
włączyło się wiele podmiotów takich jak: Policja, Miejsko – Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Służba Leśna,
Nekielskie Towarzystwo „Amazonki”, uczniowie Zespołu Szkół
Politechnicznych i Ogólnokształcących we Wrześni oraz
mieszkańcy, których cechuje bardzo duże zaangażowanie na rzecz
ich małej społeczności jaką jest wieś STARCZANOWO.
ZREALIZOWANE INWESTYCJE2 nie dotyczy
LINKI DO STRON
INTERNETOWYCH
ZWIĄZANYCH Z PROJEKTEM

http://www.wrzesnia.policja.gov.pl/w30/prewencja/201830,Dzienbezpieczenstwa-w-Starczanowie.html
https://wrzesnia.info.pl/artykul/dzieciaki-z-starczanowa-bawilysie-podczas-letniej-swietlicy-najwiekszym-hitem-byly-alko-gogle
http://www.mgops.nekla.eu/aktualnosc-17-4356bezpieczna_droga.html
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jeśli dotyczy.

