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„Razem dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży z Gminy Łęka
Opatowska”
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.
Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży z
terenu Gminy Łęka Opatowska poprzez działania z zakresu
przeciwdziałania hejtowi w szkołach i w sieci, profilaktyki uzależnień od
alkoholu, narkotyków i dopalaczy oraz promocję zdrowego trybu życia.
W ramach projektu zorganizowano warsztaty na których młodzieży
przedstawiono informację dotyczącą środków odurzających; ich
podziału, oddziaływania, oraz negatywnych skutków zdrowotnych i
prawnych. Dla młodzieży i rodziców przedstawiono sposoby
zapobiegania agresji i przemocy. Kolejny program przybliżył temat
uzależnienia od smartfonów i telefonów. W ramach promocji zdrowego
trybu życia zorganizowano turnieje piłkarski, siatkówki i badmintona.

Realizator: Gmina Łęka Opatowska,
Partnerzy: Komenda Powiatowa Policji w Kępnie, Ochotnicze
Straże Pożarne z terenu gminy Łęka Opatowska, Szkoły
Podstawowe z Terenu Gminy Łęka Opatowska.
Uczniowie Szkół Podstawowych z terenu gminy Łęka Opatowska,
oraz ich rodzice.
W ramach projektu w Sali widowiskowej Urzędu Gminy zorganizowano
warsztaty w następujących tematach:
1. „Dopalacze – zakamuflowana śmierć” - celem warsztatów było
przekazanie młodzieży informacji dotyczących najpopularniejszych
środków odurzających; ich podziału, oddziaływania na ośrodkowy
układ nerwowy, a przede wszystkim negatywnych skutków
zdrowotnych oraz konsekwencji prawnych wynikających z ich
używania.
2. „Agresji mówię NIE” – ten program profilaktyczny przeznaczony był
zarówno dla dzieci jak i ich rodziców. Przedstawiono sposoby
przeciwdziałania agresji i przemocy, pokazano wzorce osobowe do
naśladowania. Ponadto przedstawiono metody przezwyciężania i
opanowywania złości i agresji, sposoby radzenia sobie ze stresem, i inne
sposoby opanowywania negatywnych emocji.
3. „Cyberpułapka” w ramach tego projektu odbył się spektakl „Smerfy
na smyczy”, który przybliżył temat uzależnienia od smartfonów,
telefonów komórkowych. Celem tego programu było uświadomienie
młodzieży jakie zagrożenia czyhają w sieci oraz jak można uzależnić się
od telefonów komórkowych.
4. W ramach promowania zdrowego trybu życia przeprowadzono
program „Brak nudy – brak uzależnienia” który polegał na organizacji
następujących imprez sportowych:

np. ruch drogowy, przeciwdziałanie narkomanii, bezpieczeństwo seniorów,

- Turniej piłki nożnej w dwóch kategoriach wiekowych. Do rozgrywek
przystąpiły 3 drużyny w kategorii rocznika 2005 i młodszego, oraz 5
drużyn w kategorii rocznika 2007 i młodszego.
- Międzyszkolny Turniej Siatkówki dziewcząt i chłopców. Do rozgrywek
przystąpiło 8 zespołów: 4 drużyny dziewcząt i 4 drużyny chłopców.
- Międzyszkolny Turniej Badmintona dziewcząt i chłopców. Do
rozgrywek przystąpiło 15 dziewcząt i 16 chłopców ze szkół
podstawowych z terenu Gminy Łęka Opatowska.
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ZWIĄZANYCH Z PROJEKTEM

http://leka-opatowska.pl/archiwum-wiadomosci/item/1543programyprofilaktyczne.html?highlight=YToxOntpOjA7czoxMjoiYmV6cGll
Y3puaWVqIjt9
http://leka-opatowska.pl/archiwum-wiadomosci/item/1515turniej-pilki-noznejhalowej.html?highlight=YToxOntpOjA7czoxMjoiYmV6cGllY3pua
WVqIjt9
http://leka-opatowska.pl/archiwum-wiadomosci/item/1541miedzyszkolny-turniejbadmintona.html?highlight=YToxOntpOjA7czoxMjoiYmV6cGllY3
puaWVqIjt9
http://leka-opatowska.pl/archiwum-wiadomosci/item/1546miedzyszkolny-turniej-pilki-siatkowej-dla-dziewczat-ichlopcow.html?highlight=YToxOntpOjA7czoxMjoiYmV6cGllY3pu
aWVqIjt9
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jeśli dotyczy.

