PROJEKT
BEZPIECZNY PRZEBIEG – MULTIPLATFORMOWA BROSZURA DLA
ZABRZA

MIESZKAŃCÓW

Realizacja:
Realizacja: Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
i Wspomagania Ofiar Wypadków „Kapitan Światełko”
Miejsce:
Miejsce: Zabrze
Opis projektu: W ramach projektu przygotowana zostanie
wieloplatformowa, multimedialna broszura dla mieszkańców Zabrza,
ułatwiająca wstępne diagnozowanie usterek w samochodzie, analizę
jego stanu technicznego oraz zapamiętywanie podstawowych terminów
związanych z zapewnieniem dobrego stanu technicznego pojazdu.
Dodatkowo powstanie aplikacja na telefony z system Android
i BlackBerry zawierająca dane z broszury. Aplikacja zawierać będzie
również numery kontaktowe niezbędne w sytuacji zagrożenia życia lub
zdrowia oraz konieczne dla użytkowników transportu miejskiego,
zaniepokojonych stanem technicznym autobusów miejskich. Celem
projektu jest podniesienie poziomu świadomości mieszkańców Zabrza
w temacie zagrożeń wynikających ze złego stanu technicznego
pojazdów oraz zmniejszenie barier dostępu do wiedzy z zakresu
samodzielnego
utrzymania
sprawności
technicznej
pojazdu
pozwalającej na jego bezpieczną eksploatację.

PROJEKT
„CZUJĘ,

WIDZĘ, SŁYSZĘ, RATUJĘ”

–

SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY

W ŚWIETLICACH GMINNYCH NA TERENIE POWIATU STAROGARDZKIEGO

Realizacja: Fundacja Szpitala św. Jana
Miejsce: powiat starogardzki
Opis projektu: Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz
umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy
medycznej oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego jej
udzielania. Zajęcia będą prowadzone w 13 gminach powiatu
starogardzkiego przez doświadczonych ratowników medycznych
dysponujących profesjonalnym sprzętem m.in. fantomami czy
defibrylatorami. W szkoleniach weźmie udział ok. 400 osób z różnych
grup wiekowych. Dodatkowo planowane jest nagranie filmu
instruktażowego na temat pierwszej pomocy, który będzie stanowił
materiał szkoleniowy na potrzeby realizowanego projektu, ale także na
potrzeby przyszłych przedsięwzięć realizowanych przez Fundację.

PROJEKT
WIELKI POŻAR MIASTA
MIASTA BAWEŁNY – GRA MIEJSKA

Realizacja:
Realizacja: Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie
Miejsce:
Miejsce: Łódź
Opis projektu: Projekt zakłada wykorzystanie trendu organizowania
aktywizujących, kreatywnych gier miejskich. Łódź zajmuje trzecie
miejsce na liście miast z największą liczbą pożarów w ciągu roku,
dlatego celem projektu jest poszerzenie zakresu wiedzy i umiejętności
mieszkańców Łodzi w temacie bezpieczeństwa pożarowego. Edukacyjna
gra miejska zostanie przeprowadzona przy wsparciu mobilnej strony
internetowej, z której uczestnicy będą korzystać za pomocą
smartfonów lub tabletów. Celem gry nie będzie sprawdzanie wiedzy
uczestników, a aktywne przekazanie najważniejszych umiejętności
i informacji koniecznych dla zwiększenia bezpieczeństwa.

PROJEKT
GMINA PRZELEWICE – ŻYJMY AKTYWNIE, ZDROWO I BEZPIECZNIE

Realizacja:
Realizacja: Ochotnicza Straż Pożarna w Przelewicach
Miejsce:
Miejsce: gmina Przelewice
Opis projektu: Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w gminie
Przelewice poprzez aktywizację mieszkańców do podejmowania działań
na rzecz bezpieczeństwa oraz niwelowanie niebezpiecznych zdarzeń
i występujących na terenie gminy patologii społecznych. Uczestnicy
projektu będą mieli okazję m.in. zwiedzić remizę i poznać tajniki pracy
strażaków, wspólnie opracowywać mapę zagrożeń okolicy, brać udział
w symulacjach zagrożeń, uczyć się udzielania pierwszej pomocy,
a młodzież szkolna weźmie udział w konkursie wiedzy
o bezpieczeństwie, ratownictwie i obronie cywilnej. Działania projektu
zwieńczą spotkania integracyjne dla mieszkańców gminy.

PROJEKT
OCHOTNICY

Realizacja:
Realizacja: Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach
Miejsce:
Miejsce: Kielce
Opis projektu: Projekt zakłada rekrutację 50 wolontariuszy, którzy po
serii profesjonalnych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa będą prowadzić
aktywizujące akcje informacyjno-edukacyjne. Grupą, na której
w największej mierze skupią się działania wolontariuszy, będą osoby
starsze, najczęściej mieszkające samotnie i dlatego narażone na różnego
rodzaju sytuacje niebezpiecznie, w tym oszustwa i kradzieże. Projekt,
aktywizując społeczność lokalną z różnych pokoleń i promując ideę
wolontariatu, poszerzy płaszczyzny dialogu międzypokoleniowego oraz
zwiększy integrację mieszkańców, co dodatkowo podniesie poziom
bezpieczeństwa w środowisku lokalnym.

PROJEKT
CHROŃ SIEBIE, RATUJ INNYCH!

Realizacja:
Realizacja: Stowarzyszenie „Siecieborzyce – aktywni razem”
Miejsce:
Miejsce: Siecieborzyce
Opis projektu: Siecieborzyce to wieś rozciągająca się wzdłuż drogi na
długości 5 kilometrów. W całej wsi brakuje chodników, a rozpędzone
samochody stanowią zagrożenie dla pieszych i rowerzystów. Głównym
celem projektu jest edukacja społeczności lokalnej na rzecz poprawy
bezpieczeństwa na drodze oraz ratownictwa i ochrony zdrowia
mieszkańców. Działania edukacyjne poprzedzone zostaną szeroko
zakrojoną kampanią informacyjno-promocyjną. Mieszkańcy gminy będą
mieli okazję wziąć udział w cyklu szkoleń związanych m.in. z pierwszą
pomocą przedmedyczną oraz zasadami bezpieczeństwa na drodze,
a także otrzymają poradniki drogowe, pakiety odblasków i podręczne
apteczki. Dodatkowo, dla utrwalenia wiedzy przeprowadzone zostaną
profesjonalne symulacje niebezpiecznych zdarzeń drogowych oraz
reakcji organizmu po spożyciu alkoholu i narkotyków, a dla dzieci
zorganizowany zostanie konkurs plastyczny.

