Wykaz wniosków złożonych do oceny w ramach programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem
bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017
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Cel szczegółowy nr 1. BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCACH PUBLICZNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM
TWORZENIA LOKALNYCH SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA

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”.

Gmina Wiślica

,,Bezpieczna Wiślica - modernizacja systemu
monitoringu wizyjnego"

99 607,00 zł

poprawa poziomu bezpieczeństwa mieszkańców poprzez realne obniżenie ilości i
częstotliowści występowania zdarzeń o charakterze przestępstw, wykroczeń lub
zakłóceń porządku, skrócenie czasu reakcji Policji na wykryte zdarzenia za
posrednictwem systemu monitoringu wizyjnego na terenie Wiślicy

Gmina Solec Zdrój

,,Budowa systemu monitorującego obszar centrum
miejscowości uzdrowiskowej - Solec Zdrój"

56 000,00 zł

ograniczenie patologii społecznych i przestępczości pospolitej poprzez montaż
systemu monitorującego.

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

Gmina Staszów

,,Bezpieczniej z monitoringiem miejskim oraz nr "112" w
staszowie"

2

3

1

4

Gmina Starachowice

,,Starachowice bezpieczne w praktyce IV"
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Gmina Klimontów

,,Zwiększenie bezpieczeństwa miejsc publicznych
miejscowości Klimontów podczas imprez sportowo
rekreacyjnych"

39 987,82 zł

wdrożenie konkretnych działań i zastosowanie właściwych rozwiązań na rzecz
zapewnienia bezpieczeństwa społeczności lokalnej podczas imprez o charakterze
masowym (sportowych, cyklicznych itp.) poprzez montaż monitoringu wizyjnego

6

Gmina Wilczyce

,,Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom Zespołu Szkół
poprzez uzupełnienie sieci oświetlenia ulicznego w w
Wilczycach"

56 521,47 zł

zwiększenie poziomu bezpieczeństwa dla uczniów,poprawa zagospodarowania
przestrzeni publicznej na danym terenie w celu poprawy bezpieczeństwa poprzez
uzupełnienie brakującej sieci oświetlenia ulicznego .

7

Regionalne Centrum Wolontariatu
Kielce

,,Ochotnicy dla bezpieczeństwa Kielc"

71 630,00 zł

8

Samorząd Województwa

,,Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na
przejściu dla pieszych przy szkole w Kluczewsku w ciągu
drogi woj..Nr 742"

90 145,00 zł

Zwiększenie bezpieczeństwa w miejscach publicznych ze szczególnym
uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwaoraz podniesienie
poziomu zaufania do formacji ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego
poprzez realizację działań przez wolontariuszy (utworzenie formacji 80 wolontariuszy
pomagających w codziennej pracy policjantów z Miejskiej Komendy Policji w
Kielcach)

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez zastosowanie aktywnych
znaków D-6 zasilanych energią odnawialną (słoneczną i wiatrową) na przejściu dla
pieszych wraz z remontem nawierzchni jezdni i chodników oraz odnową oznakowania
poziomego, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 w miejscowości, Kluczewsko
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9

Gmina Kluczewsko

,,Gmina Kluczewsko bezpieczna, skuteczna i
pożyteczna"

85 500,00 zł

Poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż monitoringu ulicznego oraz edukację w
sferze bezpieczeństwa dzieci, młodzieży, instytucji OSP ,rodziców, seniorów oraz
mieszkańców.

10

Gmina Opatowiec

,,Bezpieczne obiekty szkolne i publiczne w Gminie
Opatowiec"

27 150,00 zł

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.

Gmina Łączna

,,Bezpieczna Łączna- działania na rzecz poprawy
bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz przestrzeni
publicznej"

58 000,00 zł

poprawa bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej z uwzględnieniem działań na rzecz
przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez budowę systemu monitoringu,
zmianę organizacji ruchu na starodrożu DK7 oraz prowadzenie działań edukacyjnych
z zakresu bezpieczeństwa

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.

Gmina Mirzec

,,Po pierwsze bezpieczeństwo pieszych- zagrożonych
uczestników ruchu drogowego w gminie Mirzec"

12

13

11

Projekt obejmuje zakup i montaż monitoringu wizyjnego na terenie szkół
zlokalizowanych w Gminie Opatowiec.
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14

Gmina Wodzisław

,,Wodzisław- tu jest bezpiecznie!"

62 720,00 zł

ograniczenie i eliminacja zagrożeń przestępczością pospolitą i wybrykami
chuligańskimi oraz patologiami społecznymi w wybranych miejscach publicznych na
terenie Gminy poprzez montaż monitoringu wizyjnego.

15

Gmina Miejska Sandomierz

,,Bezpieczny Sandomierz"

61 536,00 zł

podniesienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych Sandomierza, ze
szczególnym uwzględnieniem obszarów o dużym nasileniu niekorzystnych zjawisk
społecznych oraz obszaru o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa w ruchu
drogowym.

16

Gmina Skarżysko - Kamienna

,,BEZPIECZNE MIASTO TYPU SMART"

100 000,00 zł

poprawa bezpieczeństwa w Sandomierzu poprzez instalację monitoringu wizyjnego
na terenie miasta, a także poprzez prowadzone działania edukacyjne i promocyjne

MIKROPROJEKT

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

1

2

Gmina Michałów

Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat
Starachowicki - Starachowice

,,Dzielnicowy jest wśród nas"

,,NASZ DZIELNICOWY ETAP II"

11 600,00 zł

40 000,00 zł

kształtowanie wizerunku dzielnicowego;wzrost poczucia bezpieczeństwa
obywateli;aktywna forma działalności policji;partnerstwo z mieszkańcami i innymi
służbami;uzyskanie pozytywnej postawy społeczeństwa dla instytucji na rzecz
bezpieczeństwa społecznego;zmiana społecznego nastawienia do policjantadzielnicowego.

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.

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)

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.
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2

Gmina Zagnańsk

,,Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego na terenie
Gminy Zagnańsk"

19 200,00 zł

zmniejszenie zagrożeń związanych z ruchem drogowym poprzez modernizację
miejsca szczególnie narażonego na wypadki drogowe (teren skrzyżowania w msc.
Kaniów) .

Gmina Jedrzejów

,,Modernizacja przejść dla pieszych na terenie miasta
Jędrzejów"

69 420,00 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.
.

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.

3

4

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

1

Gmina Górno

,,Bezpiecznie w szkołach na terenie Gminy Górno"

65 200,00 zł

zapobieganie nasilającym się niepożądanym zachowaniom w szkołach oraz w
bezpośrednim ich sąsiedztwie, kształtowanie pożądanych społecznie rekacji na
przejawy zjawisk patologicznych w otoczeniu szkół poprzez podnoszenie
świadomości rodziców, uczniów, nauczycieli na temat zagrożeń (szkolenia,
warsztaty), kształtowanie mechanizmów współpracy oraz zaopatrzenie placówek w
monitoring wizyjny w trzech placówkach
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69 600,00 zł

Celem projektu jest: przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i
młodzieży poprzez utworzenie Centrum Młodzieżowego Kielce „Wolni Od Nałogów”.
Projekt ma na celu kształtowanie pozytywnych postaw dzieci i młodzieży,
angażowanie społeczności lokalnej do działań zapewniających bezpieczeństwo dzieci
i młodzieży, w tym działań profilaktycznych, ochrony przed alkoholem, narkotykami,
środkami zastępczymi i substancjami psychoaktywnymi, tzw. dopalaczami, i
przemocą,

2

Fundacja Blask Nadziei Kielce

,,Centrum Młodzieżowe Kielce ,,Wolni od Nałogów""

3

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” .

4

Kulturalna Przestrzeń Piekoszów

,,Z kulturą bez problemów…"

68 000,00 zł

przeciwdziałanie patologiom prowadzących do wykluczenia społecznego i
niebezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Piekoszów poprzez
organizację półkolonii profilaktycznych i tygodniowy wyjazd profilaktyczny.

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.

5

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Kielecka

,,Jodła Bezpieczeństwa"- kompleksowy program na
rzecz ochrony i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży z
województwa świętokrzyskiego"
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6

Stowarzyszenie Nasze Kobylany
Opatów

,,Ze sportem na TY w powiecie opatowskim"

101 590,00 zł

Celem głównym zadania jest przeciwdziałanie zjawiskom patologii poprzez
upowszechnienie zdrowego, sportowego stylu życia, wskazanie młodym ludziom
alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu, poprzez organizację 4 wydarzeń
sportowych i aktywność sportową dzieci i młodzieży z powiatu opatowskiego

Świętokrzyski Klub Abstynentów
''RAJ'' Kielce

,,Edukacja w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w
powiecie kieleckim profilaktyki uzależnień, a w
szczególności alkoholu, narkotyków, dopalaczy,
przemocy, w świetle obowiązujących przepisów"

72 350,00 zł

wzrost realnego bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży, poprawa wizerunku i
wzrost zufania społecznego do Policji i innych służb poprzez przeciwdziałanie
alkoholizmowi, profilaktykę uzależnień, prowadzenie działań informacyjnoedukacyjnych,
przekazywanie informacji o ryzykownych/ problemowych zachowaniach i
zagrożeniach (uzależnienia, przemoc) oraz prowadzenie działań wychowawczopoznawczych adresowanych do konkretnej grupy odbiorców.

7

MIKROPROJEKT

1

Fundacja Wspierania Inicjatyw
Społeczno-Edukacyjnych,Kultury
oraz Ochrony Dziedzictwa
Narodowego DLA POKOLEŃ

,,Teatr jako forma przeciwdziałania zjawiskom
patologicznym wśród młodzieży w gminie Zawichost"

25 000,00 zł

zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży z terenu miasta i gminy Zawichost
poprzez zorganizowanie zajęć teatralnych jako formy przeciwdziałania agresji,
przemocy i innym zachowaniom niepożądanym wśród młodzieży.
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18 820,00 zł

Celem działań w ramach programu jest wspomaganie procesu wychowawczego 30
uczniów uczących się w Niepublicznym Technikum Zawodowym w Busku- Zdroju,
programu profilaktycznego szkoły oraz kształcenie i przeciwdziałanie zagrożeniom, z
którymi spotyka się młodzież tj. agresja, nietolerancja, używki, cyberprzemoc,
doskonalenie kompetencji związanych z bezpieczeństwem oraz wzrost
bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły i poza szkołą.

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.

2

3

Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Kielcach

Gmina Sandomierz

,,Bezpieczna szkoła- bezpieczny ja"

,,Żyję w realu, a nie na portalu"

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

1

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju
Edukacji DROGOWSKAZY
Gdańsk

,,Hejt czy siła?"

99 975,00 zł

uwrażliwienie społeczności szkolnej z minimum 15 szkół podstawowych i
gimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego na problem dyskryminacji,mowy
nienawiści i cyberprzemocy wśród uczniów.Wzrost kompetencji nauczycieli z
województwa świętokrzyskiego w zakresie edukacji
antydyskryminacyjnej.Zwiekszenie świadomości oraz umiejętności radzenia sobie z
zachowaniami o charakterze dyskryminacji,przemocy werbalnej i cyberprzemocy.
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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.

2

CEL 2b: ZAPOBIEGANIE I WALKA Z "DOPALACZAMI"

1

Gmina Kunów

,,Bezpieczna młodość"

31 988,00 zł

podniesienie poziomu bezpieczeństwa i kształtowanie pozytywnych postaw dzieci i
młodzieży z terenu gminy Kunów poprzez organizację spotkań z zakresu profilaktyki z
psychologiem i policjantem oraz utworzenie Miasteczka Ruchu Drogowego.

2

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

Wykaz wniosków złożonych do oceny w ramach programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem
bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017
lp
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Cel szczegółowy nr 3: EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

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"

2

Powiat Kielecki

,,My Bezpieczni"

38 240,00 zł

dostarczenie młodzieży wiedzy na temat szkód związanych z używaniem środków
psychoaktywnych, w tym dopalaczy oraz przybliżenie konsekwencji wpływu tego
rodzaju substancji na nasze zdrowie i życie.

95 400,00 zł

Projekt polega na przeprowadzeniu 15 szkoleń (po jednym dla przedstawicieli
każdego z 13 powiatów województwa i dwa dla beneficjentów z Kielc) dla nauczycieli i
dyrektorów szkół (po 10 osób w powiecie), Policji (8 dzielnicowych na powiat), z
udziałem przedstawicieli jednostek samorządowych (dwie osoby na powiat, w tym
strażnik miejski i przedstawiciel ds. bezpieczeństwa i/lub zarządzania kryzysowego).
Tematyka szkoleń obejmuje bezpieczeństwo społeczne w placówkach oświatowych,
przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży i tworzenie lokalnych platform dla
bezpieczeństwa. Metodologia szkolenia przewiduje wyposażenie jego adresatów w
konkretne narzędzia i materiały wspierające odbiorców w projektowaniu i realizacji
własnych zajęć szkoleniowych z danego tematu w ich macierzystych organizacjach.

3

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa ,,Eksperci i praktycy dla bezpiecznego ŚwiętokrzyskiegoSpołecznego Warszawa
województwo,powiat,szkoła"

Wykaz wniosków złożonych do oceny w ramach programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem
bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017
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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.

94 290,00 zł

celem projektu jest ograniczenie przestępczości i aspołecznych zachowań poprzez
podjęcie wielowymiarowych działań w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa - dzięki
upowszechnieniu wiedzy i dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa w
cyberprzestrzeni wśród mieszkańców powiatu skarżyskiego (ze szczególnym
uwzględnieniem / specjalnymi działaniami kierowanymi do trzech grup: dzieci,
młodzieży i seniorów), a także dzięki zachęceniu członków wspólnoty lokalnej do
współpracy w podejmowaniu działań na rzecz przeciwdziałania patologiom i przemocy
(a konkretniej przeciwdziałania cyberprzemocy).

4

5

Stowarzyszenie Aktywności
Zawodowej "PASSA" w Kielcach

,,AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA-edukacja dla
bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i seniorów w Kielcach"

Skarżyskie Stowarzyszenie
,,Bezpieczni w sieci-upowszechnianie wiedzy i dobrych
Inicjatyw Obywatelskich Skarżysko- praktyk w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
Kamienna
wśród mieszkańców powiatu skarżyskiego"

MIKROPROJEKT

1

Gmina Radoszyce

"Edukacja dla bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i osób
starszych z terenu Gminy Radoszyce

15 640,00 zł

Wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych poprzez
przygotowanie przez uczniów i przedstawienie sprktakli teatralnych z zakresu
bezpieczeństwa w sieci, szkodliwości substancji psychoaktywnych oraz patologii
społecznych, w tym przemocy rówiesniczej.

Wykaz wniosków złożonych do oceny w ramach programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem
bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017
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2

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

3

Gmina Sadowie

,,Bezpieczna gmina Sadowie-działania na rzecz poprawy
bezpieczeństwa w ruchu drogowym"

16 552,00 zł

zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców gminy Sadowie, w
szczególności dzieci poprzez wzrost wiedzy o zasadach ruchu drogowego oraz
zmodernizowanie miasteczka ruchu drogowego.

18 320,00 zł

Zdobycie oraz pogłebienie wiedzy pomocnej w przewidywaniu
niebezpieczeństwa.Nabycie teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności
udzielania pomocy przedmedycznej (Kurs pomocy przedmedycznej dla osób
starszych i młodzieży).Uświadomienie lokalnej społeczności z jakimi zagrożeniami
moga się spotkać (warsztaty z psychologiem i spotkania informacyjnoedukacyjne).Nabycie umiejętności podejmowania decyzji i rozwiązywania
konfliktów.Sprawowanie kontroli nad określonym obszarem w celu zwiększenia
szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

4

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób
Niepełnosprawnych "Uśmiech
seniora" Sandomierz

,,Więcej poczucia bezpieczeństwa w Sandomierzu"

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

1

Stowarzyszenie Mieszkańców i
Przyjaciół Domu opieki Rodzinnej
w Pierzchnicy "Stowarzyszenie
Rodzinny Dom"

Bezpieczny senior - program informacyjno-prewencyjny
w województwie świętokrzyskim

12 878,00 zł

wsparcie działań w zakresie edukacji osób starszych-seniorów poprzez
przeprowadzenie szkoleń dla seniorów mające na celu przeciwdziałanie oszustom,
którzy wyłudzają pieniądze od starszych osób tzw. metodą „na wnuczka” „na
policjanta” a także pokazanie różnych sposobów odróżnienia fałszywych pieniędzy od
prawdziwych..

Wykaz wniosków złożonych do oceny w ramach programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem
bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017
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25 000,00 zł

Projekt „Śmielej w XXI wiek” zakłada przeprowadzenie szeregu działań o charakterze
edukacyjnym oraz integrującym, które pozwolą w jak najlepszy sposób
zminimalizować ryzyko wystąpienia zagrożeń dla osób starszych w postaci oszustw,
prób wyłudzeń pieniędzy czy kradzieży a także nauczą osoby starsze jak reagować w
obliczu symptomów zbliżającej się sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu.

12 000,00 zł

Cel główny projektu: Zwiększenie bezpieczeństwa seniorów w gminie
Kielce.Planuje się objęcie wsparciem 605 seniorów, mieszkańców Gminy Kielce w
wieku 60+. W trakcie spotkań prowadzonych przez funkcjonariuszy Komendy
Miejskiej Policji, seniorzy zapoznają się z tematyką bezpiecznych zachowań i
zagrożeń w ruchu drogowym oraz bezpiecznych zachowań i zagrożeń związanych z
wyłudzeniami finansowymi.

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).

53 040,00 zł

Podniesienie wiedzy seniorów poprzez spotkania szkoleniowo-informacyjne z
policjantem, prawnikiem, ekonomistą i lekarzem w celu poprawy wiedzy i
świadomości na temat obowiązującego prawa, reagowania w sytuacjach zagrożenia
oraz właściwych postaw obywatelskich i społecznych. Celem zajęć będzie
zwiększenie poczucia pewności siebie osób starszych oraz ich zaktywizowanie
ruchowe. Uruchomienie Punktu Wsparcia Seniora w ramach którego będą udzielane
porady i organizowana pomoc dla osób po 60 r.ż .

2

Gmina Daleszyce

Gmina Kielce (MOPR Kielce na
3 podst. Pełnomocnictwa Prezydenta
Miasta Kielce)

4

5

Caritas Diecezji Kieleckiej

Caritas Diecezji Sandomierskiej

,,Śmielej w XXI wiek! - edukacja dla bezpieczeństwa
seniorów z miasta i gminy Daleszyce"

,,Świadomy i bezpieczny senior"

,,Świętokrzyska Akademia Bezpieczeństwa Seniora edukacja i upowszechnianie zachowań bezpiecznych"

,,Edukacja dla bezpieczeństwa na rzecz seniorów z
Miasta i Gminy Sandomierz w roku 2017"

Wykaz wniosków złożonych do oceny w ramach programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem
bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017
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20 000,00 zł

podniesienie świadomości seniorów w zakresie istoty prawidłowych zachowań w
sytuacji zagrożenia na ich własne bezpieczeństwo;wzrost świadomości grupy
seniorów o konieczności zgłaszania zdarzeń do Policji o sytuacjach przestępczych z
ich udziałem;kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia.

6

Gmina Sandomierz

,,Sandomierz - bezpieczna strefa dla seniora"

