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1 2 3 4 5 6 7

1 Gmina Starachowice ,,Starachowice bezpieczne w praktyce IV" 100 000,00 zł

Budowa Lokalnego Systemu Bezpieczeństwa poprzez 

przygotowanie społeczeństwa do działania w sytuacjach 

kryzysowych;bezpieczeństwo przeciwpożarowe w tym 

eliminacja zagrożenia czadem; działania profilaktyczne w 

szkołach i dla mieszkańców zakresie bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym i kolejowym

działania - miasto Starachowice 96

2 Gmina Mirzec
,,Po pierwsze bezpieczeństwo pieszych- zagrożonych 

uczestników ruchu drogowego w gminie Mirzec"
98 592,00 zł

Zmodernizowanie/przebudowę dwóch przejść dla pieszych na 

drodze wojewódzkiej nr 744 w celu podniesienia 

bezpieczeństwa pieszych i zminimalizowania liczby 

występowania zdarzeń drogowych z udziałem pieszych, z 

wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i zabezpieczenia 

mienia wykorzystując rozbudowany system monitoringu 

zewnętrznego wizyjnego, a także zorganizowanie działań 

edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa.

dzialania - miasto Mirzec 83

3 Gmina Morawica ,,Akcja defibrylacja" 33 506,00 zł

poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Morawica 

poprzez zakup sprzętu ratowniczego- defibrylatorów oraz 

profesjonalne przeszkolenie służb bezpieczeństwa.

działania - teren gminy Morawica 

(OSP Bilcza, OSP Brudzów, OSP 

Brzeziny, OSP Morawica, OSP Wola 

Morawicka oraz miasto Morawica)

82

4 Gmina Staszów
,,Bezpieczniej z monitoringiem miejskim oraz nr "112" w 

staszowie"
96 640,00 zł

Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców Staszowa oraz osób 

przyjezdnych poprzez zakup i montaż 5 kamer cyfrowych oraz 

przeprowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej 

popularyzacji  europejskiego numeru alarmowego  „112”.

działania - miasto Staszów 79

Wykaz wniosków z województwa świętokrzyskiego rekomendowanych do oceny przez Międzyresortowy Zespół ds. Programu działający przy 

Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji  (załącznik nr 2 do protokołu Zespołu)

Cel szczegółowy nr 1. BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCACH PUBLICZNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM TWORZENIA LOKALNYCH 

SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA

MIKROPROJEKT
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Wykaz wniosków z województwa świętokrzyskiego rekomendowanych do oceny przez Międzyresortowy Zespół ds. Programu działający przy 

Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji  (załącznik nr 2 do protokołu Zespołu)

1 OSP Kije ,,Wspólna pasja ratowania w gminie Kije" 25 000,00 zł

poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, szkolenia z KPP dla 

ratowników i zakup sprzętu ratowniczego oraz 

szkoleniowego,szkolenia dla uczniów i nauczycieli,zakup torby 

PSP-R1,zakup automatycznego defibrylatora AED,zakup 

fantoma do nauki pierwszej pomocy,zapasowe Stanowisko 

Kierowania dla służb ratowniczych

działania - miasto Kije 77

1
Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat 

Starachowicki - Starachowice
,,NASZ DZIELNICOWY ETAP II" 40 000,00 zł

 podnisienie poziomu wiedzy dzielnicowych na temat 

programów profilaktycznych realizowanych na terenie 

województwa świętokrzyskiego;wypracowanie modelu 

współpracy z profilaktykami społecznymi;poprawa poziomu 

wiedzy na temat metod współpracy międzyinstytucjonalnej.

We współpracy z KWP Kielce; 

działania teren województwa 

(szkolenia dla wszystkich 

dzielnicowych)

90

1 Gmina Starachowice ,,Starachowice bezpieczne w praktyce IV PASY" 10 000,00 zł

modernizacja 2 wybranych przejść dla pieszych ulokowanych 

na drogach gminnych o dużym natężeniu ruchu.Przejścia 

zmodernizowane zostaną w technologii inteligentnych przejść 

aktywnych wyposażonych w znaki D-6 z pulsacyjnym światłem 

LED,własnym ogniwem fotowoltaicznym,akumulatorem oraz 

fotokomurką na podczerwień.

78

2 Gmina Jędrzejów
,,Modernizacja przejść dla pieszych na terenie miasta 

Jędrzejów"
49 032,00 zł

Podniesienie bezpieczeństwa pieszych na przejściach i 

skrzyżowaniach w mieście Jędrzejów i poprawa widoczności 

przedmiotowych przejść, poprzez odnowienie ich oznakowanie 

grubowarstwowym chemoutwardzalnym w kolorach białym i 

czerwonym.                   .

67

CEL 1a: "DZIELNICOWY BLIŻEJ NAS" - WSPÓŁPRACA TERENOWYCH SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH Z DZIELNICOWYM

CEL 1b: MODERNIZACJA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH NA DROGACH GMINNYCH W CELU POPRAWY INFRASTRUKTURY BEZPIECZEŃSTWA W 

RUCHU DROGOWYM (na przejściach dla pieszych/w okolicach przejść dla pieszych)
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3 Gmina Połaniec

,,Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez 

modernizację przejść dla pieszych w Mieście i Gminie 

Połaniec"

40 968,00 zł

zwiększenie bezpieczeństwa pieszych poruszających się po 

drogach gminnych Miasta i Gminy Połaniec poprzez 

modernizację przejśc dla pieszych (malowanie przejść na biało-

czerwono metodą grubowarstwową chemoutwardzalną) oraz 

wykonanie trzech progów spowalniających z kostki betonowej, 

które będą pełnić funkcję wyniesionych przejść dla pieszych.

63

1 Gmina Strawczyn
,,Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona 

dzieci i młodzieży w Gminie Strawczyn-edycja II"
100 000,00 zł

Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i 

młodzieży przed uzależnieniem od alkoholu, narkotyków i 

środków odurzających m.in. poprzez rewitalizację świetlic 

szkolnych, organizację kursu Karate dla dzieci i Samoobrony 

dla kobiet i dziewcząt, zajęcia sportowe na Centrum Sportowo-

Rekreacyjnym w Strawczynku dla dzieci pochodzących z rodzin 

wykluczonych społecznie, narażonych na przedwczesną 

inicjację alkoholową, czy narkotykową, przeprowadzenie akcji 

„Bezpieczny Sklep w gminie Strawczyn” .

działania - miasto Strawczyn 93

2
Związek Harcerstwa Polskiego 

Chorągiew Kielecka - Kielce

,,Jodła Bezpieczeństwa"- kompleksowy program na 

rzecz ochrony i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży z 

województwa świętokrzyskiego"

100 000,00 zł

Projekt „Jodła 2.17 – kompleksowy program na rzecz ochrony i 

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży z województwa 

świętokrzyskiego” opierający się na cyklu wydarzeń 

adresowanych do: dzieci i młodzieży z terenu województwa 

świętokrzyskiego, osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, 

społeczności lokalnej z zakresu profilaktyki uzależnień i 

profilaktyki agresji Działania mają na celu wzrost poczucia 

bezpieczeństwa wśród mieszkańców województwa 

świętokrzyskiego przez niwelowanie przyczyn występowania 

zachowań patologicznych wśród dzieci i młodzieży.

działania - teren województwa (nabór 

prowadzony poprzez szkoły, świetlice i 

jednostki terenowe ZHP Chorągwi 

Kieleckiej)

85

1 Gmina Sandomierz ,,Żyję w realu, a nie na portalu" 20 000,00 zł

wyposażenie dzieci i dorosłych w wiedzę i umiejętności 

radzenia sobie ze zjawiskiem nękania i mowy 

nienawiści;wysposażenie osób pracujących z dziećmi i 

młodzieżą w umiejętności radzenia sobie ze zjawiskiem 

nękania;wskazanie alternatywnych metod spędzania wolnego 

czasu.

działania - miasto Sandomierz 51

Cel szczegółowy nr 2. PRZECIWDZIAŁANIE ZJAWISKOM PATOLOGII ORAZ OCHRONA DZIECI I MŁODZIEŻY

MIKROPROJEKT
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1
Stowarzyszenie Bezpieczny Dom - 

Kielce

,,ZAGROŻENIA W SIECI- HEJT, MOWA NIENAWIŚCI, 

UZALEŻNIENIA- JAK CYBERPRZEMOC MOŻE STAĆ 

SIĘ PRZYCZYNĄ TRAGEDII OSOBISTYCH I 

RODZINNYCH"

49 620,00 zł

zwiększenie poziomu wiedzy nt.zagrożeń w sieci, praw 

człowieka, odpowiedzialności karnej, uzależnień, mowy 

nienawiści; kształtowanie umiejętności radzenia sobie z 

problemami; przekazanie wiedzy nt.instytucji zaangażowanych 

w pracę z dziećmi i młodzieżą; nauka personalizowania 

potrzeb; podniesienie i budowa zaufania do Policji 

;wypracowanie dobrych praktyk w zakresie edukacji dla 

bezpieczeństwa w placówkach oświatowych.

działania - miasto Kielce (24 klasy 

szkół podstawowych i 

ponadgimnazjalnych z Kielc)

79

1 Gmina Chmielnik

"Razem przeciwdziałamy zjawiskom patlogii oraz 

chronimy dzieci i młodzież w tym zapobiegamy i 

walczymy z dopalaczami w gminie Chmielnik

60 390,00 zł

przeciwdziałanie zjawiskom patologii i walka z dopalaczami 

poprzez cykl szkoleń i warsztatów oraz montaż systemów 

wizyjnych na budynkach oświatowych

działania - miasto Chmielnik 63

1
Stowarzyszenie Świętokrzyskie 

WOPR - Kielce

,,Wspieranie działań edukacyjnych z zakresu 

ratownictwa medycznego adresowanych do dzieci i 

młodzieży z terenu województwa świętokrzsykiego"

100 000,00 zł

Edukacja i aktywizacja 1500 dzieci i młodzieży ze szkół 

podstawowych,gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych terenu 

województwa świętokrzyskiego z zakresu udzielania pierwszej 

pomocy oraz właściwego korzystania ze środków ratunkowych - 

trzy edycje spotkań szkoleniowo - edukacyjnych "Bezpieczna 

woda i lód"

działania - teren województwa (nabór 

prowadzone we wszystkich szkołach z 

terenu województwa)

92

CEL 2b: ZAPOBIEGANIE I WALKA Z "DOPALACZAMI"

Cel szczegółowy nr 3: EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

CEL 2a: PRZECIWDZIAŁANIE INTERNETOWEMU HEJTOWI I MOWIE NIENAWIŚCI W SZKOŁACH/WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY
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2
Stowarzyszenie Aktywności 

Zawodowej "PASSA" w Kielcach

,,AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA-edukacja dla 

bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i seniorów w Kielcach"
50 345,00 zł

Profilaktyka zagrożeń dzieci i młodzieży poprzez edukację i 

wzrost umiejętności w zakresie identyfikacji i zapobiegania 

zagrożeniom. Zwiększenie wiedzy uczniów dotyczącej 

własnego bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w środowisku 

domowym i szkolnym, z zakresu niebezpieczeństw w 

cyberprzestrzeni, szkodliwości substancji psychoaktywnych 

oraz patologii społecznych; zwiększenie wiedzy kadry 

oświatowej w kwestii identyfikacji zachowań agresywnych 

wśród uczniów oraz kwestii prawidłowego przeprowadzaia 

ewakuacji placówki oświatowej w razie niebezpieczeństwa; 

zwiększenie wiezy rodziców na temat profilaktyki uzależnień; 

nabycie nowej wiedzy i umiejętności kobiet w zakresie 

samoobrony.

działania - miasto Kielce (9 szkół z 

terenu Kielc)
89

1 Gmina Bieliny
,, Działamy dla bezpieczeństwa - edukacja 

międzypokoleniowa w gminie Bieliny"
15 280,00 zł

Ochrona dzieci i młodzieży,przeciwdziałanie patologiom 

społecznym tj.alkoholizmowi,narkomanii i przemocy domowej 

poprzez wydanie publikacji dotyczącej przemocy  oraz 

przeprowadzenie cyklu działań profilaktycznych w szkołach 

podstawowych oraz skierowanych dla seniorów

działania - miasto Bieliny 62

1 Caritas Diecezji Kieleckiej - Kielce
,,Świętokrzyska Akademia Bezpieczeństwa Seniora - 

edukacja i upowszechnianie zachowań bezpiecznych"
58 400,00 zł

Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy i postaw 

bezpiecznych wśród seniorów i ich otoczenia z terenu 

województwa świętokrzyskiego poprzez spotkania dyskusyjne, 

wydarzenia integrująco-aktywizujące i promocyjne. W zakresie 

jak najbardziej równomiernego dotarcia do grupy docelowej 

projektu w terenu całego województwa wybrano sposób 

dotarcia poprzez istniejące placówki Caritas (kluby integracji 

społecznej, placówki opieki) zlokalizowane na terenie 5 

powiatów województwa świętokrzyskiego (Kielce, Jędrzejów, 

Sędziszów, Swianiary (pow. buski), Morawainy (pow. 

kazimierski).

działania - teren województwa 

(placówki Caritas z 5 powiatów)
72

CEL 3a: WSPARCIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI OSÓB STARSZYCH - SENIORÓW

MIKROPROJEKT


