
Razem  Bezpieczniej  

- Piłka Zamiast Pałki 

Podsumowanie projektu 



„Piłka zamiast pałki”  

  Projekt realizowano w gminie Grabowiec od 

maja do grudnia 2011 roku  w ramach rządowego 

programu ograniczania przestępczości i zachowań 

aspołecznych  „Razem bezpieczniej”. 



Działania w ramach projektu 

 zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki;  

 zapobieganie procesowi wykluczenia społecznego;  

 przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej;  

 promowanie właściwych wzorców zachowań;  

 edukacja w zakresie negatywnych skutków sięgania po alkohol i inne 

używki;   

 wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz przeciwdziałania przemocy;  

 upowszechnienie programów profilaktycznych ukierunkowanych na 

wyeliminowanie agresji  i przemocy; 

 przeciwdziałanie uzależnieniu od Internetu. 

 



Realizacja działań 
 Warsztaty i szkolenia 

 - warsztaty z zakresu radzenia sobie ze stresem,  

 - szkolenia na temat udzielania pierwszej  pomocy,  

 - szkolenia dla rodziców i nauczycieli 

 Konsultacje indywidualne;  

 Zajęcia pozalekcyjne:  

 - sportowe (piłka nożna, siatkówka, aerobik, tańce),  

 - nauka pływania, 

 - zajęcia  informatyczne, 

 - warsztaty teatralne, 

 Spotkania z ciekawymi ludźmi.  



Piłka nożna 



Nauka pływania 



Zajęcia informatyczne 



Zajęcia teatralne 



Siatkówka 



Spotkania ze strażakiem 



Tańce i aerobik 



Szkolenie – pierwsza pomoc 



Szkolenia dla nauczycieli 

Tematyka szkoleń:  

-  Rozpoznawanie i przeciwdziałanie przemocy,  narkomanii. 

- „Cyberbulling” -  fazy uzależnienia od Internetu i przeciwdziałanie 

temu zjawisku. 



Szkolenia dla rodziców 

-  Przeciwdziałanie agresji i zachowaniom ryzykownym. 

- Jak rozpoznać fazy uzależnienia od Internetu i przeciwdziałać temu zjawisku. 



Imprezy integracyjne 



III Święto Wolności maj 2011r.  

Obchodzone pod hasłem ,,Przyjęcie cierpienia drogą 

wolności”. Mottem spotkania stały się słowa Jana Pawła II  

„Krzyż przyjęty w miłości rodzi wolność.” 

Program: 

 Spektakl grupy teatralnej „Skierka”  

    na podstawie sztuki  pt. „Tajemnica” 
napisanej przez uczennicę            
naszego gimnazjum  Martę 
Kwiatkowską. 

 Katecheza ks. Tomasza Źwiernika pt. 
,,Przyjęcie cierpienia drogą wolności” 
dopełniona świadectwami więźniów             
z Zakładu Karnego w Zamościu- Marka, 
Adama i Marka. 

 Koncert siostry Marty Nauman. 

 

 

 



Dzień Dziecka 2011 



Piknik rodzinny - Dańczypol 

Organizator: GOK w Grabowcu 



Mikołajki  

Impreza sponsorowana przez Gminną Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 



Kolonie organizowane przez GOPS 



Efekty działań 

 Ograniczenie zjawisk przestępczości i aspołecznych 

zachowań dzieci i młodzieży, 

 Uświadomienie skutków powrotu do wcześniejszego 

postępowania,  

 Korzystanie z pomocy, rezygnacji z przedmiotowego 

traktowania innych,  

 Nabycie zdolności do empatii i podmiotowego 

traktowania ludzi oraz  odzyskania poczucia kontroli 

nad własnym życiem.  

 



Korzyści  

Uczestnicy projektu nabyli umiejętności 

udzielania pierwszej pomocy, aktywnego  

spędzania czasu wolnego.  
 

Rodzice i nauczyciele mieli szansę, by  

wzmocnić  swój  autorytet w środowisku 

rodzinnym i szkolnym. 

 



Korzyści dla gminy 

Projekt utrwalił lokalną koalicję, dzięki  powstaniu 

zespołu interdyscyplinarnego, którego zadaniem 

była współpraca wszystkich służb, instytucji oraz 

organizacji odpowiedzialnych za przeciwdziałanie 

przemocy i udzielanie pomocy stosownie do 

potrzeb.  

 



Partnerzy programu 
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowcu 

 Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Grabowcu 

 Policja 

 Kapelan więzienny 

 Gminny Ośrodek Kultury w Grabowcu 

 Kuratorzy społeczni  

 Pielęgniarka szkolna 

 PCK 

Na czas realizacji projektu został zatrudniony psycholog, 

który prowadził zajęcia indywidualne i grupowe z dziećmi, 

młodzieżą oraz  rodzicami uczniów mających problemy 

opiekuńczo-wychowawcze.  

 


