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Cel szczegółowy nr 1
Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa
MONITORING WIZYJNY
1

Gmina Wiślica

Modernizacja systemu monitoringu miejskiego - w trosce o Wiślicki
Pomnik Historii

Celem projektu jest wymiana zużytych kamer z podłączeniem do linii światłowodowych. Zainstalowane kamery
poprawią bezpieczeństwo i ochronę Bazyliki, Domu Długosza oraz stanowiska archeologicznego wraz z podziemną
trasa turystyczną i placu Króla Kazimierza.

91 855,00

2

Gmina Końskie

Wymiana systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Końskie

Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego poprzez wymianę 19 kamer obrotowych. System przeznaczony jest
do monitorowania newralgicznych punktów miasta. Inwestycja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na ulicach
Końskich, gdzie dziś dochodzi do licznych przestępstw, rozbojów, bójek.

100 000,00

3

Ochotnicza Straż Pożarna w
Kijach

4

Gmina Połaniec

Projekt zakłada montaż monitoringu w miejscach publicznych oraz na drogach gminnych miasta Połaniec w
Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez budowę
miejscach, gdzie ruch jest szczególnie wzmożony. Przejścia dla pieszych na wytypowanych ulicach zlokalizowane są
systemu monitoringu na terenie Miasta i Gminy Połaniec
w bliskiej odległości od szkoły, przedszkoli, żłobka, sklepów, kościoła, banku.

100 000,00

5

Gmina Gnojno

Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym
uwzględnieniem terenów szkół podstawowych na terenie Gminy Gnojno

Projekt polega na montażu sprzętu rejestrującego na obszarze miejsc publicznych w szczególności boiska, place
zabaw, tereny świetlic czy też parkingu wokół budynku Urzędu Gminy w Gnojnie.

90 000,00

6

Gmina Chęciny

Montaż i modernizacja systemów monitorowania na terenie gminy
Chęciny

Modernizacja systemu monitoringu miejskiego wykonana w miejscach szczególnie narażonych na zagrożenie
porządku publicznego. W ramach projektu zaplanowano zakup 16 sztuk nowych kamer cyfrowych celem
zabezpieczenia okolic budynku świetlicy i remizy w Łukowej oraz budynku świetlicy w Ostrowie .

76 464,00

7

Gmina Wodzisław

Budowa systemu monitoringu na terenie miasta Wodzisław

Montaż systemu monitoringu na terenie miasta Wodzisław. Na system składać się będą zewnętrzne kamery
zamontowane w głównych punktach miasta (Urząd Miasta i Gminy, Gminny Ośrodek Zdrowia, OSP, Klub Sportowy
"Partyzant", rynek) oraz rejestratory do zapisywania nagrań.

100 000,00

Monitoring miejski – Sędziszów

Budowa monitoringu miasta Sędziszów i stworzenie centrum monitoringu z możliwością podłączenia do nowo
budowanego posterunku Policji oraz budowę dwóch punktów monitorowania – rynku oraz placu targowego i okolic
Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia.

100 000,00

8

Gmina Sędziszów

Powstanie i doposażenie grupy poszukiwawczo - ratunkowej szybkiego
Projekt obejmuje utworzenie i doposażenie grupy poszukiwawczo - ratunkowej szybkiego reagowania, która w
reagowania w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kijach
ramach prowadzonych interwencji przygotuje materiał filmowy, będący podstawą do dalszych działań edukacyjnych.

86 413,00

9

10

11

Gmina Bodzentyn

Modernizacja monitoringu miejskiego w Bodzentynie

Projekt przewiduje modernizację systemu monitoringu w najbardziej newralgicznych miejscach miasta Bodzentyn,
m.in. rynek, plac zabaw przy ruinach zamku, skrzyżowania dróg. Nowa infrastruktura ma pozwolić na kompleksowe
monitorowanie najbardziej uczęszczanych miejsc publicznych w mieście oraz drogach wojewódzkich (tranzytowych)
przebiegających przez Bodzentyn.

Gmina Bałtów

Monitoring dla zapobiegania patologiom wśród dzieci i młodzieży oraz
zwiększenia bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze gminy
Bałtów

Projekt obejmuje montaż trzech systemów monitoringu w lokalizacjach newralgicznych z punktu widzenia
bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Bałtów. Łącznie ma zostać zamontowanych 15 kamer. Projekt ma
na celu przeciwdziałanie zjawiskom niepożądanym i patologicznym u dzieci i młodzieży, starszych mieszkańców
gminy Bałtów oraz turystów. Projekt ma również na celu poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych,
przystanku oraz innych obiektach użyteczności publicznej w gminie Bałtów.

48 326,00

Gmina Busko-Zdrój

Zwiększenie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej w Gminie BuskoZdrój

Rozbudowa systemu miejskiego monitoringu - poprzez zakup i montaż kamer monitoringu w newralgicznych
punktach na obszarze miejskim Gminy Busko-Zdrój. Ponadto w projekcie zaplanowano m.in. przeprowadzanie
warsztatów „Bezpieczni w przestrzeni publicznej" dla uczniów szkół podstawowych i konkurs o tej samej tematyce
dla wszystkich chętnych uczniów z publicznych szkół podstawowych z Gminy Busko-Zdrój.

89 742,00

Zadanie będzie polegało na przeprowadzeniu i wdrożeniu interdyscyplinarnych działań, prowadzących do poprawy
bezpieczeństwa poprzez rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego w centrum miasta oraz zaplanowane działania
Wzmocnienie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej miasta Chmielnik
edukacyjne w przedszkolu, szkole podstawowej i Klubie Seniora na temat możliwości budowania wspólnego
poprzez rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego
bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej m.in. sposobach informowania/reakcji na niepokojące zjawiska burzące
porządek publiczny.

100 000,00

12

Gmina Chmielnik

13

Gmina Nowy Korczyn

Bezpieczny Nowy Korczyn

Projekt obejmuje instalację monitoringu miejskiego w newralgicznych miejscach Nowego Korczyna: rynek, teren
wokół synagogi, placu zabaw, miejsca spływu kajaków, plac targowy i muszla koncertowa, teren wokół MGOPS i
Urzędu Stanu Cywilnego, skrzyżowania ulic.

100 000,00

14

Gmina Raków

Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie
gminy Raków

W ramach projektu planowana jest modernizacja istniejącego systemu monitoringu wizyjnego funkcjonującego w
przestrzeni publicznej w msc. Raków oraz budowa nowych systemów monitoringu wizyjnego w remizach
Ochotniczych Straży Pożarnych w msc. Raków, Chańcza, Ociesęki oraz Szumsko.

100 000,00

15

Powiat Staszowski

Bezpieczeństwo wokół nas

Modernizacja instalacji monitoringu w Liceum Ogólnokształcącym w Staszowie celem zabezpieczenia właściwego
wykorzystania kompleksu sportowego zlokalizowanego wokół szkoły.

85 000,00

16

Gmina Ćmielów

Rozbudowa monitoringu w placówkach oświatowych na terenie gminy
Ćmielów.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa monitoringu na terenie gminnych placówek oświatowych oraz edukacja
mieszkańców dotycząca bezpieczeństwa.

87 996,00

Gmina Jędrzejów

Projekt obejmuje zakup i montaż kamer monitoringu, które zostaną zamontowane w najbardziej zagrożonych
miejscach Jędrzejowa ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowań oraz przejść dla pieszych, na których dochodzi do
Bezpieczny Jędrzejów – monitorowanie przestrzeni publicznej – etap I
największej ilości zdarzeń w ruchu drogowym. Ponadto w ramach projektu zaplanowano zajęcia edukacyjne dla
dzieci ze szkół i przedszkoli z zakresu bezpieczeństwa, zorganizowanie konkursu plastycznego na plakat promujący
projekt.

17

90 000,00

100 000,00

18

Gmina Mniów

Budowa instalacji monitoringu wizyjnego w centrum miejscowości
Mniów

Projekt zakłada zakup i montaż systemu monitoringu w centrum miejscowości Mniów. Kamery zamontowane maja
być budynkach Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej, ośrodku zdrowia gminnej biblioteki publicznej, oraz przy
skrzyżowaniu ulic. W ramach projektu przewidziano również wdrożenie i serwis systemu monitoringu.

90 000,00

61 000,00

70 000,00

19

Gmina Kazimierza Wielka

Bezpieczni mieszkańcy w bezpiecznym mieście

Projekt obejmuje modernizację systemu monitoringu wizyjnego w obrębie zbiornika rekreacyjno-retencyjnego oraz
przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej w szkołach podstawowych oraz szkołach średnich na terenie
gminy Kazimierza Wielka na temat bezpieczeństwa. Kampania ta będzie miała na celu m.in. podniesienie zaufania
społecznego do służb ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz informowanie społeczeństwa o
zagrożeniach, wszelkiego rodzaju zjawiskach patologicznych i chuligańskich oraz sposobach ich zapobiegania.

20

Gmina Miedziana Góra

Bezpieczeństwo miejsc publicznych w Gminie Miedziana Góra, ze
szczególnym uwzględnieniem miejsc zabaw i nauki

Projekt zakłada zakup i montaż 13 kamer monitoringu do obserwacji 6 miejsc w przestrzeni publicznej, w tym
placów zabaw, na terenie gminy Miedziana Góra. Ponadto zaplanowano trzy eventy pt. „Razem bezpieczniej” w
szkole podstawowej zlokalizowanej na terenie gminy Miedziana Góra.

21

Gmina Staszów

22

Gmina Pińczów

23

Gmina Strawczyn

24

Gmina Strawczyn

25

Gmina Górno

W ramach projektu wykonana będzie rozbudowa monitoringu miejskiego polegająca na zakupie i montażu 15 kamer
Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Staszów poprzez zakup i
celem zabezpieczenia obiektów o charakterze sportowo - rekreacyjnym: Parku Miejskim im. Górników Siarkowych w
montaż kamer na terenie Parku Miejskiego im. Górników Siarkowych w
Staszowie oraz na Stadionie Miejskim w Staszowie. Dla wzmocnienia efektu bezpieczeństwa zostanie
Staszowie i Stadionu Miejskiego w Staszowie
przeprowadzona akcja informacyjna z zakresu bezpieczeństwa i przeciwdziałania patologiom.

80 000,00

Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Pińczów

W ramach projektu zaplanowano montaż 4 kamer w pobliżu miejsc, gdzie gromadzą się grupy osób, w pobliżu Pubów oraz przy budynkach użyteczności publicznej takich jak lodziarnia, park miejski, pawilon handlowy. Dzięki
realizacji projektu zostanie zapewnione poczucia bezpieczeństwa w miejscach publicznych.

99 041,00

Poprawa bezpieczeństwa na placu zabaw oraz OSA w miejscowości
Oblęgorek.

W ramach projektu poprawy bezpieczeństwa na obiekcie Otwartej Strefy Aktywności w Oblęgorku zostanie
zamontowane oświetlenie hybrydowe oraz 4 szt. kamer monitoringu. Ponadto zaplanowano przeprowadzenie
kampanii edukacyjnej, która będzie polegała m.in. na przeprowadzeniu prelekcji związanych z bezpieczeństwem i
zachowaniem w miejscach publicznych, w tym bezpiecznego poruszania się po drogach i bezpiecznego użytkowania
obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Prelekcje zostaną
przeprowadzone w placówkach oświatowych i świetlicach wiejskich z udziałem podmiotów zaangażowanych w
realizację projektu oraz rodziców, dzieci i młodzieży.

100 000,00

W ramach projektu zaplanowano poprawę bezpieczeństwa na obiekcie sportowo-rekreacyjnym w Kuźniakach, gdzie
zostanie zamontowane oświetlenie hybrydowe oraz 4 szt. kamer monitoringu. Ponadto zaplanowano
przeprowadzenie kampanii edukacyjnej, która będzie polegała m.in. na przeprowadzeniu prelekcji związanych z
Poprawa bezpieczeństwa na boisku wielofunkcyjnym oraz placu zabaw
bezpieczeństwem i zachowaniem w miejscach publicznych, w tym bezpiecznego poruszania się po drogach i
w miejscowości Kuźniaki.
bezpiecznego użytkowania obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Prelekcje zostaną przeprowadzone w placówkach oświatowych i świetlicach wiejskich z udziałem podmiotów
zaangażowanych w realizację projektu oraz rodziców, dzieci i młodzieży.

100 000,00

Bezpiecznie w Gminie Górno

Projekt będzie polegał na zamontowaniu lub modernizacji monitoringu w poszczególnych miejscach użyteczności
publicznej takich jak: szkoły, Gminne Ośrodki Kultury, w tym miejsca narażone na występowanie aspołecznych
zachowań lub ataków wandalizmu

59 400,00

Cel szczegółowy nr 1
Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa
PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH i OŚWIETLENIE

1

2

3

4

5

Gmina Końskie

Przebudowa 2 przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej - ul. Wojska
Polskiego w Końskich

Projekt zakłada przebudowę dwóch przejść w ciągu ul. Wojska Polskiego w Końskich, w tym:
wykonanie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych z wypustkami, oznakowanie poziome masami
termoplastycznymi, znaki pionowe D-6 aktywne z panelem słonecznym, pylony ze znakiem C-9, montaż ogrodzenia
segmentowego, azyle dla pieszych, aktywne punktowe elementy odblaskowe LED, dedykowane oświetlenie.

Gmina Końskie

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej - ul.
Warszawskiej w Końskich

Projekt zakłada przebudowę jednego przejścia w ciągu ul. Warszawskiej w Końskich:
wykonanie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych z wypustkami, oznakowanie poziome masami
termoplastycznymi, znaki pionowe D-6 aktywne z panelem słonecznym, pylony ze znakiem C-9, aktywne punktowe
elementy odblaskowe LED, dedykowane oświetlenie

43 000,00

Bezpieczny ruch drogowy w Gminie Chęciny poprzez budowę
oświetlenia drogowego w msc. Wolica, ul. Rybacka

Projekt zakłada budowę oświetlenia ulicznego i zastosowanie inteligentnych rozwiązań służących likwidacji zdarzeń
drogowych z udziałem pieszych i kierowców poprzez budowę oświetlenia drogowego LED.
W ramach projektu zaplanowano również działania edukacyjno-profilaktyczne mające na celu uświadamianie
uczestników ruchu drogowego o prawidłowym zachowaniu się na drogach i przejściach dla pieszych i w ich
okolicach oraz o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

63 825,00

Powiat Starachowicki

W ramach projektu zaplanowano wykonanie modernizacji przejścia dla pieszych w miejscowości Starachowice na
Wzmocnienie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu
ulicy Piłsudskiego. Modernizacja przejścia dla pieszych na ul. Piłsudskiego będzie polegała na wykonaniu
drogowego poprzez modernizację przejścia dla pieszych na ul.
wygrodzenia chodnikowego, montażu znaków aktywnych D-6, dedykowanego doświetlenia przejścia dla pieszych
Piłsudskiego w Starachowicach przy skrzyżowaniu ul. Pileckiego,
typu LED z zasilaniem solarno – wiatrowym, oznakowania poziomego grubowarstwowego. Ponadto, w ramach
usytuowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1792T (stary nr 0617T)
projektu, w celu poszerzania wiedzy i świadomości wśród dzieci, młodzieży oraz seniorów o bezpiecznych
Starachowice-Lubienia oraz poprzez tematyczne działania profilaktycznozachowaniach, a także zagrożeniach występujących w ruchu drogowym planuje się zorganizowanie spotkań
edukacyjne
edukacyjno – informacyjnych oraz szkolenia z udzielenia pierwszej pomocy.

99 000,00

Gmina Mirzec

Projekt zakłada poprawę warunków bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizację oznakowania
pionowego i poziomego przejścia dla pieszych, w rejonie skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzkiej w
miejscowości Mirzec - Majorat. Dodatkowo w ramach działań edukacyjnych przewidziano przeprowadzenie
Wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego poprzez modernizację
szkolenia instruktażowo-pokazowego nt.: „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, pieszym i w gospodarstwach
przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania drogi gminnej nr 347011T
rolnych” mieszkańców sołectwa Mirzec I, Mirzec II i Tychowa Nowego oraz organizację spotkań informacyjnych dla
z drogą wojewódzką nr 744 w miejscowości Mirzec - Majorat
rolników o bezpieczeństwie w gospodarstwach rolnych. Ponadto zaplanowana została organizacja konkursu
poetyckiego dla zespołów gminnych szkół podstawowych o tematyce związanej z bezpieczeństwem pieszych i
promowaniem projektu.

100 000,00

Gmina Chęciny

6

Gmina Masłów

Wykonanie przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 344028T ul.
Dolna
w Mąchocicach Kapitulnych

7

Gmina Pińczów

Bezpieczne miejsca dla pieszych w Pińczowie

100 000,00

Realizacja projektu zakłada wykonanie przejścia dla pieszych zastosowaniem właściwego oznakowanie drogi w
obrębie skrzyżowania. Prace będą polegały na przebudowie chodnika w związku z wykonaniem przejścia dla
pieszych, montażu znaku D-6 z zasilaniem solarnym, czujnikiem ruchu i pulsatorem, wykonaniu oznakowania
poziomego i pionowego.

90 000,00

W ramach projektu zaplanowano modernizację 3 przejść dla pieszych. Są to miejsca usytuowane w pobliżu miejsc
użyteczności publicznych takich jak: kościół, restauracja Tawerna, sklep ROSMANN, Sklep Biedronka, Hala
widowiskowo- Sportowa POKSTiR.

100 000,00

8

Gmina Strawczyn

Modernizacja oświetlenia przy drodze gminnej (Hochlówka) w msc.
Niedźwiedź

Przedmiotem projektu jest modernizacja 15 stanowisk oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy drodze gminnej
w msc. Niedźwiedź na terenie gminy Strawczyn. Modernizacja będzie polega na wymianie urządzeń dzięki którym
oświetlenie będzie działało bez zarzutów. Ponadto zaplanowano również przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w
szkołach i przedszkolach, w trakcie której zostanie poruszony temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

100 000,00

Cel szczegółowy nr 2
Podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania

1

2

3

4

5

Stowarzyszenie Aktywności
Zawodowej "PASSA" w
Kielcach

RAZEM SILNIEJSI - edukacja dla bezpieczeństwa świętokrzyskich
placówek oświatowych

Celem projektu jest profilaktyka zagrożeń dzieci i młodzieży poprzez edukację i wzrost umiejętności w zakresie
identyfikacji i zapobiegania zagrożeniom. Projekt zakłada realizację działań edukacyjnych dla uczniów z zakresu
bezpieczeństwa publicznego (działania proobronne, cyberzagrożenia) oraz w środowisku szkolnym i poza nim (skutki
związane ze spożywaniem i rozpowszechnianiem substancji psychoaktywnych w szkole i w jej pobliżu oraz
bezpieczeństwo w ruchu drogowym). W ramach projektu prowadzone będą zajęcia teoretyczno-warsztatowe z
zakresu cyberbezpieczeństwa oraz działań proobronnych. Ponadto poruszone zostaną również zasady prawidłowego
zabezpieczania miejsca wypadku oraz zagrożeń i konsekwencji związanych ze spożywaniem i rozprowadzaniem
substancji psychoaktywnych.

Gmina Bieliny

Zdrowy rozsądek kreuje porządek – działania edukacyjne dla dzieci i
młodzieży z gminy Bieliny

Projekt skierowany jest do najmłodszych mieszkańców gminy Bieliny – uczniów szkół podstawowych działających na
terenie gminy Bieliny i zakłada szereg działań edukacyjnych: warsztatów, szkoleń, spotkań, których tematyka
dotyczy ogólnie pojętego bezpieczeństwa z naciskiem na bezpieczeństwo w sieci i cyberprzemoc oraz
bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

12 700,00

„REAGUJAC – RATUJESZ”
Kampania edukacyjno – informacyjna, mająca na celu ograniczanie
liczby osób prowadzących pod wpływem alkoholu oraz poprawę
bezpieczeństwa w ruchu drogowym .

Projekt zakłada przeprowadzenie kampanii edukacyjno – informacyjnej, mającej na celu ograniczanie liczby osób
prowadzących pod wpływem alkoholu. Kampania adresowana do mieszkańców województwa świętokrzyskiego i
będzie prowadzona na terenie całego województwa świętokrzyskiego. W ramach zaplanowanych działań
przeprowadzone zostaną warsztaty dla policjantów ruchu drogowego, rzeczników oraz policjantów realizujących
zadania z zakresu profilaktyki społecznej z udziałem trenerów z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w
Kielcach, ratowników medycznych, Centrum Powiadamiania Ratunkowego, psychologów KWP Kielce oraz Zespołu
Medycznego Oddziałów Prewencji Policji w Kielcach i Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.
Uczestnicy warsztatów wspólnie z Policją stworzą „Dekalog trzeźwego kierowcy”.

50 000,00

Młodzi liderzy bezpieczeństwa

Projekt dotyczy edukacji dla bezpieczeństwa w grupie dzieci i młodzieży. Opiera swoją oś o potencjał trzech
ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Krasocin. Łączy trzy stopnie aktywności młodzieży poprzez udział
dzieci i młodzieży w: prezentacjach, warsztatach i prowadzonych przez uczestników akcjach prewencyjnych w
swoich społecznościach. Merytorycznie projekt skupia się na podniesieniu świadomości z zakresu bezpieczeństwa
oraz przeciw korzystaniu ze środków psychoaktywnych.

26 000,00

Bezpieczna Gmina Działoszyce

Projekt zakłada realizację kampanii informacyjno-edukacyjnej dzieci, młodzieży, osób starszych oraz seniorów. Ma
na celu poprawę wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat istniejących zagrożeń oraz reagowania w sytuacjach
bezpośredniego zagrożenia, kształtowanie właściwych postaw obywatelskich i społecznych oraz wzrost poziomu
wiedzy w obszarze edukacji dla bezpieczeństwa w zakresie cyberprzestrzeni, ruchu drogowego oraz szkodliwości
substancji psychoaktywnych i alkoholu, zwiekszenie dostępu społeczności lokalnej do poradnictwa psychologa
prawnika i mediatora.

100 000,00

Stowarzyszenie Bezpieczny
Powiat Starachowicki

OSP Krasocin

Gmina Działoszyce

82 263,00
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Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Kielecka

Powiat Starachowicki

Gmina Stąporków

W Sieci

Celem projektu jest zwiększenie sfery bezpieczeństwa wśród grupy 450 osób w wieku 12-18 lat zamieszkałych na
terenie woj. świętokrzyskiego, poprzez oddziaływanie pośrednie z uwzględnieniem własnej inicjatywy odbiorców
projektu. Uczestnicy zdobędą wiedzę jak unikać niebezpiecznych sytuacji związanych z internetem i narkotykami, o
sposobach reagowania na niebezpieczne sytuacje. W ramach zaplanowanych działań wyłoniona zostanie grupa
liderów, którzy w oparciu o zdobytą pogłębioną wiedzę poprzez gry terenowe debaty i kampanie przeprowadzą w
swoich środowiskach zajęcia tematyczne.

75 900,00

Wideoprofilaktyka

Celem projektu jest przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej dzięki której za pomocą aktywnej
profilaktyki zostaną zweryfikowane dane dotyczące bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, profilaktyki uzależnień ,w
tym behawioralnych, uzależnień od komputera, telefonu i internetu oraz uzależnień od dopalaczy. W ramach
zaplanowanych zadań zorganizowane zostaną warsztaty podnoszące kwalifikacje instytucji odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo oraz przeprowadzony będzie cykl spotkań z rodzicami/opiekunami oraz młodzieżą celem
podniesienia poziomu wiedzy na temat uzależnień i cyberbezpieczeństwa oraz uświadomienie konieczności kontroli
rodzicielskiej w zakresie korzystania z przestrzeni cyfrowej.

85 510,00

Bezpieczni w Gminie Stąporków

Realizacja na terenie gminy Stąporków działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy
oraz upowszechnienie wśród lokalnej społeczności wiedzy i świadomości na temat bezpieczeństwa w różnych
aspektach życia (w tym w ruchu drogowym) poprzez realizację wsparcia dla minimum 250 dzieci i młodzieży oraz
minimum 50 mieszkańców gminy Stąporków.

95 000,00

