Wizytówka projektu

TYTUŁ PROJEKTU

Kontynuacja projektu „Kibicuj Bezpiecznie” w Poznaniu

GŁÓWNY TEMAT1

Bezpieczne kibicowanie

CEL PROJEKTU (1 ZDANIE)

Przeciwdziałanie hejtowi i mowie nienawiści wśród młodzieży,
kibicowanie fair-play

KRÓTKI OPIS PROJEKTU (MAX.
50 SŁÓW)

Celem projektu jest popularyzacja zasad kulturalnego i bezpiecznego
kibicowania oraz propagowanie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa
imprezy masowej.

REALIZATOR I PARTNERZY
PROJEKTU

Wydział Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta
Poznania, wybrane szkoły podstawowe i średnie, KKS Lech Poznań
S.A., Komenda Miejska Policji w Poznaniu, Ratownicy z ochotniczych
straży pożarnych.

GRUPA DOCELOWA

Uczniowie szkół podstawowych oraz średnich – zarówno mieszkańcy
Poznania jak i uczniowie dojeżdżający do Poznania z okolicznych gmin

Przeprowadzenie zajęć na terenie szkoły i STADION POZnań oraz
NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA W
udział w meczu piłki nożnej (szczegółowy harmonogram zostanie
RAMACH PROJEKTU, W TYM
WARTE POWIELENIA W INNYCH ułożony zgodnie z terminarzem meczowym Ekstraklasy)
a) Spotkanie w szkołach ze specjalistą ds. stewardingu nt.
PROJEKTACH (NP. KONKURS,
bezpieczeństwa imprez masowych, omówienie zasad
SZKOLENIE, SPOT)

b)

c)

d)

e)

f)

INNOWACYJNE INICJATYWY W
RAMACH PROJEKTU

1

funkcjonowania stadionu, informacja na temat przepisów i
odpowiedzialności prawnej uczestników sportowej imprezy
masowej (4x45minut dla każdej klasy),
Spotkanie w szkołach z psychologiem (tematyka psychologii
tłumu, zasad zachowania na imprezach masowych) (2x45
minut dla każdej klasy),
Zwiedzanie
STADION
POZnań:
omówienie
zasad
funkcjonowania stadionu, zwiedzanie stadionu, informacja na
temat przepisów i odpowiedzialności prawnej uczestników
sportowej imprezy masowej (2h dla każdej klasy),
Warsztat w szkole na temat zasad poruszania się po obiekcie
sportowym w sytuacjach zagrożeń (pożar, zamieszki),
zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy w
sytuacjach do których najczęściej dochodzi podczas imprezy
sportowej (1x45 minut dla każdej klasy).
Spotkanie w szkołach z policjantem (tematyka bezpieczeństwa
na imprezach masowych, konsekwencje naruszania norm
prawnych) (1x45 minut dla każdej klasy),
Udział w meczu Lecha Poznań.

Wzmocnienie bezpieczeństwa uczestników zawodów sportowych. Są
one z jednej strony elementem realizacji strategii edukacyjnej,
polegającej na przekazywaniu wartości pro-społecznych oraz uczeniu
kluczowych
umiejętności
psychologicznych
i
społecznych
umożliwiających radzenie sobie z własnymi emocjami, a także w
sytuacjach społecznych, w kontaktach z innymi ludźmi.
Wprowadzenie skutecznej profilaktyki w postaci budowania
alternatyw spędzania czasu wolnego uczniów. Poprzez stwarzanie

np. ruch drogowy, przeciwdziałanie narkomanii, bezpieczeństwo seniorów,

młodzieży możliwości do angażowania się w konstruktywną
działalność odkrywamy i uwidaczniamy pasję, dzięki wskazanym
działaniom mamy szansę rozwijać talenty, zaangażowanie i to
wszystko zorientowane wokół pozytywnych postaw, celów,
zaspokajających potrzebę osiągania i doświadczania

ZREALIZOWANE INWESTYCJE2
LINKI DO STRON
INTERNETOWYCH
ZWIĄZANYCH Z PROJEKTEM
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jeśli dotyczy.

Nie dotyczy

