Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„NIEWIDZIALNA TARCZA – PROGRAM SZKOLENIOWY – BEZPIECZNE
DZIECKO W GMINIE PORAJ”
W Gminie Poraj wdrożony został projekt pod nazwą „Niewidzialna tarcza – Program
szkoleniowy – Bezpieczne dziecko w Gminie Poraj” współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Człowiek – najlepsza inwestycja !

Beneficjent:

Częstochowska Akademia Sztuk Walk Sportu i Rekreacji – Zbigniew
Rychlewski, ul. Perla 29/7, 42-208 Częstochowa

Partner:

GMINA PORAJ, ul Jasna 21, 42-360 Poraj

Tytuł projektu:

„NIEWIDZIALNA TARCZA – PROGRAM SZKOLENIOWY –
BEZPIECZNE DZIECKO W GMINIE PORAJ”

Biuro projektu:

URZĄD GMINY W PORAJU, ul Jasna 21, 42-360 Poraj

Całkowita wartość projektu: 49 850,00 PLN
Całkowite dofinansowanie projektu: 49 850,00 PLN
Poziom dofinansowania z EFS: 100 %

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w
regionach”, Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013.

Beneficjentem projektu jest

Częstochowską Akademię Sztuk Walk Sportu i Rekreacji – Zbigniew Rychlewski, która
prowadzi projekt w partnerstwie z Gminą Poraj.
Krótki opis projektu:
Celem głównym projektu jest podwyższenie edukacji w zakresie bezpieczeństwa dzieci z
terenu Gminy Poraj przez 30 dzieci w tym 18 dziewczynek i 12 chłopców przez 6 miesięcy
trwania przedsięwzięcia. Cele szczegółowe obejmują podwyższenie wiedzy radzenia sobie z
niebezpieczeństwem, nabycie umiejętności samoobrony, nabycie wiedzy z zakresu pierwszej
pomocy medycznej, zajęcia teoretyczne z zakresu bezpiecznych zachowań. W ramach
projektu odbywają się zajęcia praktyczne oraz teoretyczne podzielone na 3 bloki:
1. Zajęcia teoretyczne z zakresu bezpiecznych zachowań – zajęcia dla dwóch 15
osobowych grup 1 raz w tygodniu po 1h. W ramach zajęć uczestnikom przekazywana
jest wiedza na temat bezpiecznych zachowań i unikania niebezpiecznych sytuacji w
ciekawy sposób za pomocą projekcji filmów oraz pogadanek tematycznych. Na
potrzeby zajęć zakupiono projektor multimedialny oraz laptopa.
2. Zajęcia praktyczne z zakresu bezpieczeństwa i samoobrony - zajęcia dla dwóch 15
osobowych grup 3 razy w tygodniu po 1,5h. W ramach zajęć uczestnikom
przekazywana jest praktyczna wiedza z zakresu technik samoobrony, które mają na

celu

rozwiązywanie

niebezpiecznych

sytuacji

oraz

unikanie

konsekwencji

niepożądanych zachowań osób drugich. Techniki przekazywane służą wyłącznie do
obrony nie do ataku. Zajęcia odbywają się na zakupionej w ramach projektu
pełnowymiarowej macie treningowej oraz z wykorzystaniem sprzętu ochronnego
(kasków, ochraniaczy, rękawic) zapewniając tym samym bezpieczeństwo uczestników
w trakcie praktycznej nauki technik samoobrony.
3. Zajęcia praktyczne z zakresu pierwszej pomocy medycznej - zajęcia dla dwóch 15
osobowych grup 1 raz w tygodniu po 1h. W ramach zajęć przeprowadzanych w
formie warsztatów uczestnikom przekazywana jest wiedza na temat właściwego
zachowania się w miejscach wypadku, odpowiedniego zabezpieczenia miejsca i
poszkodowanego, prawidłowego oszacowania zaistniałej sytuacji, właściwego
powiadamiania służb ratowniczych. Zajęcia przeprowadzane są z użyciem
specjalistycznego sprzętu ratowniczego, fantomów oraz specjalnie zakupionych na
ten cel apteczek dla uczestników.

Przewidywane rezultaty projektu:
nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i samoobrony.
wykształcenie wśród uczestników prawidłowych wzorców zachowań podczas udziału
w sytuacjach, w których zagrożone jest życie i zdrowie ludzkie, nabycie umiejętności.

www.efs.gov.pl

