Wizytówka projektu

TYTUŁ PROJEKTU

„Jestem bezpieczny – bezpieczna droga do szkoły
w miejscowości Stare Miasto”

GŁÓWNY TEMAT1
Bezpieczne przejścia dla pieszych
CEL PROJEKTU (1 ZDANIE)

Głównymi celami projektu było: poprawa infrastruktury na rzecz
bezpieczeństwa społeczności lokalnej Gminy Stare Miasto,
poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży jako uczestników
ruchu, aktywizacja współpracy lokalnych podmiotów na rzecz
poprawy bezpieczeństwa oraz działania profilaktyczno –
edukacyjne na temat zagrożeń drogowych.

KRÓTKI OPIS PROJEKTU (MAX.
50 SŁÓW)

W ramach projektu zrealizowano działania profilaktyczno –
edukacyjne oraz inwestycyjne. Działania profilaktyczne dotyczyły
organizacji spotkań dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej
oraz Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście
z dzielnicowym oraz strażakiem z OSP Stare Miasto na temat
zagrożeń pieszych na drodze oraz z zakresu udzielania pierwszej
pomocy (3 grupy z podziałem na kategorie wiekowe).
Uczestnicy spotkań zostali wyposażeni w elementy odblaskowe
(700 szt.).
Zadanie inwestycyjne polegało na zorganizowaniu bezpiecznego
przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w miejscowości Stare
Miasto. Zainstalowano progi zwalniające wyspowe, wykonano
oznakowanie poziome oraz zamontowano oświetlenie lampą
LED wykonanego przejścia dla pieszych. Ponadto wykonano
projekt organizacji ruchu. Zakłada się, że wykonane
oznakowanie, oświetlenie i progi zwalniające zwiększą
bezpieczeństwo pieszych jako uczestników ruchu.

REALIZATOR I PARTNERZY
PROJEKTU

GRUPA DOCELOWA
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Realizator projektu:
- Urząd Gminy Stare Miasto
Partnerzy projektu:
- Komisariat Policji w Starym Mieście
- Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Mieście
- Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Starym Mieście
- Przedszkole Samorządowe w Starym Mieście
- uczniowie Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Starym
Mieście,
- dzieci z Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście,

np. ruch drogowy, przeciwdziałanie narkomanii, bezpieczeństwo seniorów,

- mieszkańcy ul. Szkolnej w Starym Mieście,
- kadra pedagogiczna placówek oświatowych w Starym Mieście,
- rodzice i opiekunowie uczniów szkoły i przedszkola,
- przedstawiciele strażaków ochotników OSP Stare Miasto,
- przedstawiciele funkcjonariuszy Policji,
- przedstawiciele władz samorządowych.
NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA W
- Wykonanie projektu organizacji ruchu.
RAMACH PROJEKTU, W TYM
- Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej
WARTE POWIELENIA W INNYCH w Starym Mieście. W ramach realizacji zadania zamontowano:
PROJEKTACH (NP. KONKURS,
 Próg zwalniający – 4 sztuki,
SZKOLENIE, SPOT)
 Oznakowanie poziome P-10 pasy – 1 sztuka,
 Znak A-11a – 4 sztuki,
 Znak A-17– 2 sztuki,
 Znak B-33 – 4 sztuki,
 Tabliczka T – 1 – 4 sztuki,
 Oświetlenie przejścia dla pieszych lampą LED hybrydowe
z czterema panelami solarnymi, z żółtym światłem
pulsującym wraz ze znakiem D-6.
- Kampania profilaktyczno – edukacyjna dla dzieci i młodzieży
(spotkania z dzielnicowym z zakresu zagrożeń pieszego na
drodze oraz udzielania pierwszej pomocy w 3 grupach
wiekowych).
Przekazanie
uczestnikom
elementów
odblaskowych – 700 sztuk.
- Promocja programu i działań realizowanych w ramach
projektu.
INNOWACYJNE INICJATYWY W Zastosowano
innowacyjne
rozwiązania
technologiczne:
RAMACH PROJEKTU
Oświetlenie przejścia dla pieszych lampą LED hybrydowe z
czterema panelami solarnymi, z żółtym światłem pulsującym
wraz ze znakiem D-6.
Ponadto zrealizowane działania profilaktyczno – edukacyjne
zagwarantowały aktywną współpracę instytucji służb
publicznych i edukacyjnych, co pozytywnie wpływa na poprawę
ich wizerunku i wzrost zaufania społecznego.
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ZREALIZOWANE INWESTYCJE
Nie dotyczy
LINKI DO STRON
INTERNETOWYCH
ZWIĄZANYCH Z PROJEKTEM

Informacja o projekcie na stronie internetowej gminy:
http://www.stare-miasto.pl/pl/pozostale-projekty.html
Informacja w lokalnych mediach:
https://www.lm.pl/aktualnosci/informacja/119001/projekt_jest
em_bezpieczny__bezpieczna_droga_do_szkoly_w_miejscowosci
_stare_miasto
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jeśli dotyczy.

